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Streikai ir sumišimai Italijoj Paveikslai iš Lietuvos

400 žuvo mūšyje su kariuomene
Albanijos sukilėliai atėmė iš Italų Avloną
400 ITALŲ ŽUVO SUSIRĖMI
MUOSE SU KARIUOMENE.

Riaušes ir sumišimai daugelyj 
Italijos miestų.

LONDONAS, birž. 30. — Pa
sak žinios iš Rymo, 400 italų 
žuvo dviejų dienų mūšyje tarp 
anarchistų ir kareivių Anconoj 
ir Piombino.

Smarkus mūšiai su artilerija 
siautė abejuose miestuose. An
archistai kariavo iš už tvirtų 
barikadų. Kareiviai smarkiai 
bombardavo tuos fortus ir ga
baus paėmė juos šturmu.

Rymo korespondentų žinios 
parodo, plačiai išsiplėtojusius 
anarchistų ir radikalių socialis
tų bandymus sukelti visoj Itali
jos riaušes ir sumišimus, kad 
kliudyti valdžiai. Tie sumiši
mai gali privesti prie puolimo ' 
Giolitti kabineto. Tečiaus Ryme | 
kalbama, kad ministerija “palai
kys tvarką visomis jiegomis”.

Apie sumišimus pranešama iš 
Tolentino ir Pesaro. Ohimo gar 
nizonas tapo nuginkluotas. Ge
neralinis streikas Ryme tapo at
šauktas. i

(Patvirtinimo žinios nėra gau 
ta iš italų šaltinių).

Giolitti už Albanijos 
nepriklausomybę.

RYMAS, birž. 30. — Kalbėda
mas atstovų bute premieras Gio 
litti pakartojo savo pasirįžimą 
pripažinti Albanijos nepriklau
somybę.

Socialistų įnešimas, reikalau
jantis ištraukimo Italijos karei
vių iš Albanijos, tapo atmestas.

Laikinis biudžetas tapo priim
tas buto 316 balsų prieš 91.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., July 1, 1920 
:»s rcųuircd by Ihc act of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKAI ATSTUMTI 
KRYME.

SEVASTOPOL, birž. 30. — 
i' Gen. Vrangel kareiviai Kryme 
| veržiasi priekyn susitikdami tik ' 

. i mažą opoziciją. Jo spėkos birž.
26 d. paėmė Berdiansk, šiauri
niame pakraštyje Azovo jurų.

LEIDŽIA SKAITYTI BIBLIJĄ 
MOKYKLOSE.

S. L. A. SEIMAS
Teip KriKščicnys-demoKrdtdj Ir /jų sėbrai duoda lais 
vės ir žemės

PASKUTINE SEIMO DIENA.

VALSTIEČIAII Jei nenorit Aito suIaukO
nebaisuoKit už KriKščioniu-demoKratu partija,

Posteris, kurį išleido, rodos, Lietuvos Socialistų Liaudininkų partija rinkiminėje kampanijo
je į Lietuvos Steigiamąjį Seimą. Jis raiškiai vaizdiną klerikalų (krikščionių demokratų) dar
buotę Lietuvoj — pagelbėt pakkinkyti Lietuvos valstiečius traukti lenkų dvarininkų žagrę. 
(Posteris buvo spausdintas dviem spalvom).

TVERIA ‘‘VIENĄ DIDELĘ 
UNIJĄ” GELEŽINKE

LIEČIŲ.
Uemvkratu Konvencija

Dabar laikomas yra Chicagoje 
tos unijos organizatorių 

suvažiavimas.

Prasidėjo nominucinės prakal
bos. Bryan vėl pralaimėjo. 

McAdoo nenorįs kandidatūros.

“šalin karalių” šaukia minios.

PARYŽIUS, birž. 30. Su
kilimo liepsna grąaina apimti 
visą Italiją, sako žinios iš Ry
mo. Visoje šalyje nuo šio ryto 
siaučia generalis streikas pro
testui prieš karinę okupaciją 
Albanijos. Ryme, Milane ir ki
tuose miestuose didelės minios 
paroduoja gatvėmis, dainuoda
mos revoliucines dainas ir neš
damos vėliavas su užrašais: “Ša
lin karalių! Te gyvuoja Leni
nas!”

III. konstituanta sako, kad tas 
neprieštarauja konstitucijai.

SPRINGFIELD, III., birž. 30. 
— 48 balsais prieš 18 Illinois 
konstitucinė konvencija šiandie 
užgirė leidimą skaityti bibliją 
viešose mokyklose. Priimtoji 
rezoliucija sako:

“Skaitymas viešose mokyklose 
ištraukų iš senojo ir naujojo 
testamento be komentarų, netu
ri būti skaitomas prieštaraujan
čiu šiai konstitucijai”.

VISKAS BRANGSTA.
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 1, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

ALBANIJOS SUKILĖLIAI 
PAĖMĖ AVLONĄ.

Gatvekariai, pienas, duona 
pabrango.

Visi italų kareiviai paimti 
kartu su miestu.

IšBELGRAD, birž. 30.
Uskub, pietinėj Serbijoj, prane-' 
šama, kad Albanijos sukilėliai1 
atėmė iš italų Albanijos miestą 1 
Avloną. Visas italų garnizonas • 
tapęs paimtas kartu su miestu.

Albanai paėmę miestą štur
mu, po labai smarkaus mūšio su 
italais.

“NAUJIENOS”
3 CENTAI

CHICAGO. — Visi reikalin
giausi reikmenįs nuo šiandie 
pabrangsta. Važi nė j imąsis gat- 
vekariais nuo pereito vidurnak
čio pabrango iki 8c. Pieno kom

panijos ir pakėlė pieno kainą ir 
, nuo šiandie pieno kvorta kai- 
, nuos 15c. Pabrango ir lietuviš
koji duona. Ji nuo šiandie bus 
3c brangesnė už kepaliuką.

Pirm kelių dienų pabrango 
Igasas iki $1.15 už 1,000 kubinių 
j pėdų, taipjau pabrango ir tele- 
j fonas.

Laikraščiai irgi buvo priver
sti pakelti kainą, popierai šuo
liais brangstant.

į Tik vienas dalykas ne. kįla — 
tai darbininkų algos. Juos dar 

1 puola žemyn.

SAN FRANCISCO, Cal., birž. 
30. — šiandie demokratai nuta
rė nelaukti kol komitetas para
šys platformą, bet tuoj aus pra
dėti nominacines prakalbas. No- 
minavimo kalba aprubežiuota po 
20 min. už kiekvieną kandidatą 
ir po 5 min. parėmimui, pasa
kant ne daugiau kaip tris pare- 
^nimo prakalbas kiekvienam kan 
didatui. Jau tapo perstatyta 
daugiau kaip tuzinas įvairių 
kandidatų. Bet balsavimas pra
sidės tik tada, kada bus priim- 

' ta platforma. Platforma bus bal 
suojama ryto, taip kad balsavi
mas prasidės ryto ar pėtnyčioje. 
Demokratai nori priimti platfor
mą pirm nominacijos todėl, kad 
"o nominacijos gali delegatai 
išvažinėti ir nebelikti kas priim 

zuoja pažangieji Kanados darbi- tų platformą, 
ninkai. Tų agentų žvilgsniu jie 1 
esą blogesni už I. W. W.

Tveriamoji unija sako, kad ji 
vien Chicagoje jau turinti 2,000 
narių.

CHICAGO. — Dabar Briggs 
viešbutyj yra laikomas prie už
darytų durų suvažiavimas gele
žinkeliečių, kurie vieton dabar
tinių geležinkelių darbininkų 
brolijų ir visokių asociacijų nori 
sutverti vieną didelę geležinke
liečių uniją, į kurią galėtų įeiti 
visi dirbantįs prie geležinkelių 
Jungt. Valstijose ir Kanadoje 
darbininkai. Kaip aiškina jos 
organizatoriai, ta unija neturi 
nieko bendra su I. W. W. “vie
na didele unija”, taipjau ji ne- į 
pienuojanti apie jokį streiką, nes 
streikas dabartiniu laiku esą 
butų pražūtingas.

Justicijos departamento agen
tai laiko suvažiavimą apgulę, Pv° 
spėdami kad tą uniją organi- \

nimą prohibicijos akto ir leidi
mą pardavinėti alų. Daugelis ki
tų delegatų irgi nepritaria pro- 
hibicijai, tad veikiausia Bryan- 
as pralaimės ir pačioje konven
cijoje. Už Slapiuosius komitete 
labiausiai stojo valstybės sekre
torius Colby.

Platformos komitetas taipjau 
nutarė užgirti ir tautų lygą, taip 
kaip to norėjo \Vilsonas.

Platformos rašymas bus už
baigtas šiandie vakare ir ryto 
ji bus paduota konvencijai.

T. Dundulio neužtvirtinimas, 
paskirstimas tautiškų centų, 
rinkimai įvairių komisijų.

[Nuo musų korespondento]

SO. BOSTON, Mass., birž. 25.
Devintų sesijų Susivienijimo 

Lietuvių Amerikoje seimo ati
darė pirm. St. Gegužis, 9 vai. 
ryte.

Po delegatų vardašaukio skai 
tomas protokolas pereitų sesi
jų. Paskui svarstoma apie gar 
sinimą “Tėvynės” administraci
jos atskaitų. Po trumpo svar
stymo palikta po senovei.

Tūla kuopa įneša, kad centro 
valdybai butų uždrausta daly
vauti suvaž'avimuose, kurie nė
ra šaukiami S. L. A. reikalais. 
Po apsvarstymo įnešimas liko 
atmestas 23 balsais prieš 21.

Įnešama, kad kuopos galėtų 
rekomenduoti žmones į įvairias 
komisijas, o seimas paskui ga
lėtų iš tų rekomenduotųjų žmo
nių ir r'nkti komisijas. Už įne
šimų kalba Dr. Graičunas, Dė- 
dynas, Juknis ir kiti. Prieš įne
šimą kalba Živatkauskas, Vitai- 
tis ir k. Įnešimas liko atmestas.

Apskričiai. Svarstoma apie 
tvarkymąsi, teises ir pareigas 
S. L. A. apskričių. Po trumpo 
apkalbėjimo nutarta pavesti įsta 
tymų komisijai išdirbti tam 
tikras taisykles apie apskričių

Strimaitis atsako, kad jis tu
rįs atsivežęs kuopos mėnesinių 
mokesčių lakštus, bet jis netu
rįs čia su savim. Jis turįs vieš
butyje ir reikalui esant, galįs 
pristatyti į 30 minulių.

Tuoj i.š delegatų užsimena-

zolįucija. Kur rezoliucijų komi
sija? Pribuna ir rezoliucijų ko-

4 NEGRAI NULINCIUOTI.

WHART0N, Tex., birželio. 30. 
— Du negrai tapo sušaudyti ir 
du kiti pakarti sąryšyj su už
mušimu pereitą subatą šerifo 
McCormick. Gaudyme negrų 
dalyvavo apie 250 žmonių.

Prezidento Wilsono žentas 
McAdoo galutinai paliepęs, kad 
jo vardas nebūtų perstatytas 
konvencijai, kaipo kandidato į 

prezidentus. Delegatas Jenkins, 
kuris turėjo jį nominuoti, pasa- 

VIENIJASI PRIEŠ FARME- Į kad jis klausysiąs McAdoo 
RIŲ LYGĄ. paliepimo ir jo vardo nestaty

siąs.
William Jennings Bryan vėl 

pralaimėjo. Jis daugiausia rū
pinasi prohibicija ir su ja bė
gioja visur, kaip katinas su pūs
le. Bet platformos komitetas, 
kiek galima buvo patirti, nors

Riaušės Belfaste.
LONDONAS, birž. 30. — Pa-, 

sak Daily Scetch, riaušių buvo 
Belfaste, šiaurinėj Irlandijoj. 
23 sankrovos sudaužyta ir keli 
policistai sužeisti.

Sustabdė traukinius.
DUBLIN, birž. 30. — Trauki

niai į pietinę Airiją apsistojo, 
kadangi darbininkai atsisakė va 
žiuoti saugomi policijos.

3 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

ANDERSON, Ind., birž. 26.— 
Trįs žmonės liko užmušti šiandie 
traukiniui užgavus automobilių.

6,200 ateivių į vieną dieną.

Nuo šiandie, liepos 1, 
Naujienų pavieniai nu
meriai pardavinėjami 
po 3 centus. Tų kainos 
pakėlimų priversti ..yra 
įvykinti visi laikraščiai, 
kurie neturi milijoninių 
įplaukų iš paskelbimų, o 
todėl tai turi vykinti ir 
Naujienos. Tikimės, kad 
visi musų skaitytojai su
pras reikalų ir mokės 3 
centus už savo laikraštį 
taip jau noriai, kaip mo
kėjo 2 centu.

Naujienų prenumera
tos kaina irgi pakelia
ma: metams Naujienos 
kainuos už Chicagos ri
bų $7.00 pusei metų 
$4.00.

Apkaltino nestojusius 
kariuomenėn.

NEW YORK, birž. 29. — Fe- 
deralis teismas šiandie išnešė 

• apkaltinimą prieš 2,264 mena
muosius “slakerius” (neštoju- 

! sius kariuomenėn). Prieš juos 
bus išduoti “warrantai”, bet ma 
noma, kad 50 nuoš. jų įstojo ar- 

1 mijon savanoriais nepranešę 
' apie tai savo drafto boardams.

3 ŽMONĖS ŽUVO SUGRIUVUS 
VIEŠBUČIUI.

BUFFALO, N. Y., birž. 29. — 
Trįs žmonės liko užmušti ir 3 
sužeisti sugriuvus šiandie Sou- 
therland viešbučiui. Vienas yra 
prapuolęs ir galbūt irgi yra už
muštas.

FARGO, N. D., birž. 30. — 
Šiandie buvo North Dakotos 
valstijoje primary balsavimai. 
Republikonai deda visas pastan 
gas, kad sumušus Non-partisan 
Lygos remiamus kandidatus.
Prie republikonų prisidėjo denio,nutarė užgirti prohibicijos prie- 
kratai ir kiti atgaleiviai ir nuta- dą prie konstitucijos, išsireiškė 
re sudaryti bendrą bloką, (fu- už alų ir kitus lengvus gėrimus, 
ziją), kad tik sumušus Non- Tas labai nepatinka Bryanui ir 
partisan farmerių lygą. ' jis ketina visą klausimą pakelti 

prieš konvenciją, kad ji nusprę
stų gėrimų klausimą. Wilsono 
į frakcija, kuri yra labai skaitlin- 

TUSCALOOSA, Ala., birž. 30. ga konvencijoj, remia sušvelini-
— Trįs moterįs liko užmuštos 
ir kitos 3 sužeistos traukiniui 
užvažiavus ant jų automobiliaus. 1

3 MOTERIS UŽMUŠTOS.

PINIGŲ KURSAS.
_ ________________________ j VAKAR, birž. 30 d., užsienio pinigų 

a oTTTNT^rrnv i • v________ kaina, perkant jų ne mažiau kaip užVVASIIINGTON, birz. 30. —.25,00(5 dolerių, tankų buvo skaitoma
Du valdžios taikintojai išvažia- Amerikos pinigads liaipi 
vo į Williamson, W. Va., kad su 
taikius kasyklų savininkus su 1 
angliakasiais ir tuo išvengus 
gręsiančio West Virginijoj an
gliakasių streiko.

NEW YORK, birž. 30. — Sun 
ir Telegram irgi pakėlė kainą 
iki 3c už num. Dabar jau visi 
dienraščiai bus pakėlę kainą, I 
išėmus vieną — World. |

Anglijos 1 svaras ................... $3.95
Austrijos 100 kronų ............... 0.78
Belgijos, už $1 ........... frankų 11.55
Danijos 100 kronų ............... $16.40
Finų 100 markių ................... $4.66
Francijos, už $1............ frankų 12.14
Italijos, už $1 .................... lirų 16.80
Lietuvos 100 auksinų ........... $2.70

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių 
ostmarkiai; jų kursas toks-pat 
kaip Vokietijos markių).

Lenkų 100 markių ............... $0.80
Norvegų 100 kronų...............$16.50
Olandų 100 guldenų ........... $35.25
švedų 100 kronų ................... $22.10
Šveicarų, už $1 ........... frankų 5.49
Vokiečių 100 markių ........... $2.70

Vi-NEW YORK, birž. 26 
rekordai nuo atsinaujinimosi

po karo immigracijos tapo su
laužyti šiandie, kada išlipo čia 6,- 
200 ateivių, į vieną dieną.

Japonijoje neužtenka mokyklų.

TOKIO, birž. 21. — Valdžia 
neįstengia ar nenori patenkinti 
reikalavimą padidinti skaičių 
augštesnių mokyklų, kurių taip 
labai trūksta. Ką tik dabar užsi
baigusioje registracijoje norin
čių įstoti į augštesnes mokyk 
las paduota apie 18,000 aplika
cijų, kuomet vielų tokiose mo
kyklose tėra tik 3,600.; Vien To
kio paduota 3,000 aplikacijų, o 
vielų buvo tik 308.

TOKIO, birž. 30. — Prieš Ja
ponijos parlamento rumus va
kar sprogo bomba. Sužeistų nė
ra.

Skundap. Seimo paskirtoji 
skundų ir apeliacijų komisija i 
skaito skundus ir atsišaukimus. 
Pirmiausia tpaduodama keletas 
prašymų posmertines išmokėji
mo dalyke ir kiti mažesni ne
susipratimai tarp kuopų ir Pil
damosios Tarybos. Juos išriša
ma be <1 i dėl i o vargo.

Delegatas Jasaitis paduoda 
prašymų, kad seimas paskirtų 
iš politinių kalinių fondo kokią 
nors sumą politiniams kali
niams. Tų dalyką seimas pa
veda politinių kalinių komisi
jai, nors tokios komisijos prie 
S. L. A. nebėra jau nuo poros 
metų.

Didžiuma kitų skundų atide
dama į šalį.

Sesija užsidarė 12 vai. dienos.
Dešimta sesija.

Dešimtą sesiją atidarė pirm. 
Gegužis 2 vai. po piet.

Tuojaus einama prie rinkinių 
Pildamosios Tarybos. Sekreto
rius A. B. Strimaitis skaito pa
sekmes visuotino balsavimo ir 
perstoto įse'inui po vieną Pilda
mosios tarybos narį.

Pirmininkaujant d. Neveckui 
pirmiausia perstatomas St. Ge
gužis į pirmininkus. Jis liko pa 
tvirtintas vienbalsiai. Taipjau 
tapo patvirtintas ir V. Kama
rauskas v ice-p rezidentu.

Pirmas susikirtimas už 
Dundulį.

Prieinama prie T. Dundulio, 
kaipo naujai išrinktojo centro 
sekretoriaus. V. K. Račkauskas

terbury, Conn. rezoliuciją prieš 
Dundulį. Komisija neturi jokios 
nuomones apie tą rezoliuciją ir 
sprend mą palieka seimui.

Perskaičius minėtą rezoliuci
ją, po trumpo svarstymo, ji tam 
pa kuo ne vienbalsiai atmesta. 
Net ir tautininkai nesispirė už 
rezoliuciją. Turbūt todėl, kad 
jie daugiau pas'tikėjo laimėti 
Dundulio suspendavimu, negu 
panašiomis rezoliucijomis. At
mesdami tą rezoliuciją, jie pa
matavo tuo, kad negalima lįsti 
j kito žmogaus pažiūras ir po
litinius įsitikinimus. Beto ir pats 
Dundulis pareiškė, kad jis ne- 
sų£ komunistas ir nalįs tokiu 
būti, kadangi šiuo laiku Ame
rikoje negyvuojanti jokia Ko
munistų partija.

Ir vėl grįštama prie Dundu
lio suspendavimo -:r ar jis lega
liai išrinktas. Nutariama, kad 
Strimaitis pristatytų reikalin
gus dokumentus ir kad seimas 
varytų savo darbą toliau, ati
dedant svarstymą apie Dundulį 
iki Strimaitis nepristatys doku
mentų.

Baigiama užtvirtinimas kitų 
Pildamosios Tarybos narių. Jie 
visi uživirtkiami * vienbalsiai. 
Paskui seka rinkimai pastovių 
kotnisijų. Rinkimai eina ra
miai, be užsivarinejimų, be var
žytinių. Bet visa seimo atmos
fera išrodo tokia g kad butų

Komisijos.
Išrenkama sekimas pastovias 

komisijas: I

(ingis, p-lė Z. Puišiute ir adv.

Kontrolės komisijon — Živat 
kauskas, Kačergius ir Neviac- 
kas.

Finansų komisijon — Jurge- 
liunas, Ivaškevičių ir K. Vara- 
šius.

Labdarybės komisijon — S. 
Bakanas, p-lė P. Jurgeliutė: ir 
A. Jasaitis.

Apšvietos komisijon — Dr. 
Graičunas, Dr. Broniušas ir Kl.

klausia informacijų: “Aš norė- 
čiaus žinoti, ar Dundulis nebu
vo suspenduotas ir ar jis lega
liai išrinktas?”

A. B. Strimaitis suteikia sc- 
karną informaciją: Taip, jis 
buvo išrinktas nelegaliai, per 
mano neapsižiūrėjimą. Kadaras 
apsižiūrėjau, kad dundulis yra 
buvęs suspenduotas, jau buvo 
balsavimas) pradėtas ir aš nega
lėjau balsavimo stabdyti, tai 
taip ir paleidau. Ką seimas no
ri, tą gali daryti, aš nieko prieš 
tai neturiu”.

Račkauskas vėl klausia: “Ar 
p. Strimaitis negalėtų dokumen 
tūliai prirodyti apie p. Dundu
lio suspendavimą?”.

Apeliacijų ir skundų konr’si- 
jon — Jatulevičius, Sckevičius 
ir Ambraziejus.

Sveikatos komisijon — dak
tarai Montvidas, Mikolaitis ir 
Jonikaitis.

Kankinių komisijon — Mi
kalauskas, šatkus ir žalimas.

Tautiškų centų padalinimas.
Tautiškų centų dalinimo ko

misija išduoda sekamą raportą:
Tautiškų centų yra $1,825.45. 

Tie p:nigai padalinami sekamai:
Šernui $300, Vaikų Globai 

Lietuvoje (kurios pirmininkė 
yra Šleževičiene) $500, Lietu
vos Raudoną jam Kryžiui $525.- 
45, Lietuvos AugŠtosios Moky
klos Knygynui (pagal Dr. Šliu
po rekomendaciją) $380 ir Li
teratūros Fondan $1^0.

Po trumpo apkalbėjimo ko
misijos raportas tapo priimtas.

linimą, Strimaitis pristato do
kumentus apie Dundulio suspen 
davimą ir seimas pask’ria ko
misiją iš Juknio, Jurgeliutės ir 
Puišiutės patikrinimui minėtų 
dokumentų. Seimo gi atstovai 
nekantriai laukia komisijos 
pranešimo.

(Pabaiga bus ryto).

IMPERFECT IN ORIGINAl
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<as Dąįasi Lietuvoj
—•«-.......--

Magdeleoos Naruševičaitės’ 
Nužudymas

[Nuo musų korespondento].
Aprašysiu faktą-atsitikimą, 

kuris man, kaip ir visiems ki
tiems apie tai žinantiems, iš gal
vos nė dieną nė naktį neišeina. 
“Magdutę budeliai nužudė; Mag
dutę nušovė”! skamba man jos 
draugų ir draugių balsai ausyse. 
O jau jos motinėlės isteriškas šir 
dį draskantis verksmas man die
nų ir naktį ausyse girdisi. Nors 
aš tą Magdutę gyvą esant ne
daug tepažinau, tik keletą kartų 
mačiau, bet dabar man į jos pa
veikslą žiūrint, prisiminus jos 
nekaltumą, jaunystę ir tokį krau 
geringą nužudymą, nebegaliu su
silaikyti jos budelių nepasmer
kęs.

Ilgai teiravausi, rinkau to bai
saus įvykio medžiagą. Gabaus su 
radau jos draugę, kuri su Mag
dutę drauge kalėjime buvo, ji ir 
šį paveikslėlį man įteikė. Mag- 
dutės draugė (vardą pavardę 
dėl suprantamų priežasčių sle
piu), ką tik buvo iš kalėjimo iš
leista, nors kalėjimo suvarginta, 
bet gana gyva, jauna, graikšti 
mergaitė, su didžiu susijudinimu 
savo pergyvenimus pasakojo.

—Už ką Tamstą suėmė, ar jau 
byla buvo, kokiu budu paleido, 
kaip jaučiatės? — klausinėjau.

—Už ką suėmė, nežinau ir del- 
ko paleido — nežinau. Suėmė 
manau, dėlto, kad žvalgybos 

. Skyrius galėtų prieš valdžią pa
rodyti savo veiksmą. Paleido 
turbut dėlto, kad jokios kaltės 
nė priežasties neišrado. O su by
la — ką jie nor, tą daro; jų ne
suprasi.

—Papasakok, Tamsta, kaip
ten buvo, kodėl ją nušovė?

—Kode! nušovė, nė aš pati ne
žinau, nušovimas įvyko šitaip: 
Tą rytą, vasario 24 dieną, mums 
dar gulint kalėjime Magdutė at
sikėlė anksčiau, kaip paprastai 
ir buvo labai linksma — tiesiog 
visą rytą juokus krėtė. Mes kel
damos sakėm: “Kas iš ryto juo
kiasi, tas vakare verkia.” Tuosyk 
buvo Kaune kareivių sukilimas, 
tai mums buvo užginta netik pro 
geležims apkaltus langus žiūrėti, 
bet ir artin prie lango prisiartin 
ti.

Magdalena Maruševičaitė
Kiekvieno betgi širdis troško 

nors akymirksniu pro langą žvil
gterėti. Dabar negaliu tikrai pa
saldyti, ar Magdutė žiurėjo pro 
langą ar ne. Atsimenu, kad ji 
buvo netoli lango. Pasigirdo su
vis....ir ji, nė žodelio nepasa
kius, nė neaiktelėjus, pradėjo 
lėipti, leipti ir nukrito ant grin
dų....Iš kaktos ištriško keli krau
jo lašai.... Mes persigandome...
šokomės pakelti ir žiūrėti, kas 
pasidarė. Kaktoje, smilkinyje 
buvo maža skylutė, iš kurios 
kraujas sunkėsi, o pakaušyje iš
plėšta kaulas ir smegens ištiš
kę... Magdutė guli ant grindų... 
Akys atviros. Lupos karčiai šyp

a

PIKNIKAS
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Nedelioj, Liepos 4,1920,

GARDNER PARK
West Pullman, III.

— Rengia — 
Chicagos Vienytos spė
kos—1 kp. LLF., 22 kp.
LSS., 81 kp. LSS. ir 

Pirmyn Choras.
M. X. Mockus

Piknike dalyvaus daugybė choru ir visi įžymesni Chicagos socia
listu ir laisvamanių kalbėtojai, kaip tai Dr. A. Montvidas ir Kun. M. 
X. Mockuj. Nedėlioję piknikas, o ant rytojaus šventė — “Fourth of 
July.” Patogi diena dėl pikniko, da patogesnė yra vieta dėl praleidi
mo laiko puikiai žaliuojančiame ir medžių prisodintame Gardner 
Parke, šitan piknikan yra proga pribūti iš visų apielinkių mieste
lių lietuviams, kaip tai, Gary, Indiana Harbor, East Chicago, So. 
Chicago, Bumside, Harvey, Roseland, Kensington. Kas į šitą pikniką 
pribus nesigailės, nes išgirs kalbas gerų kalbėtojų ir dainas išlavintų 
chorų.

Taipgi turės progos Chicagos apielinkių miestelių lietuviai sueiti 
arčiaus į pažintį su Chicagos lietuviais ir bendrai apkalbėti įvairius 
dienos klausimus.

Kviečia visus vienytų kuopų Komitetas.
P. S. Chicagiečiams važiuojant į pikniką reikia imti State Str. 

karus ir važiuoti iki 119 .str. nuo 119 str. Michigan karus arba pešti 
iki 123 str. — ten Gardner Parkas.

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00 .

THE ROSELAND STATE SĄVINGS BANK 
114-th Place ir Michigan Avė.

VIRŠININKAI;
WALTER E. SCHMIDT, President 

DAVID J. HARRIS, Vice-President and Cashier 
PAUL C. GLASHAGEN, Assistant Cashier

DIREKTORIAI: 
Fred M. Carter 
David J. Harris 
James H. Gately 
Fred Farr 
Joseph T. Spikcr

Atidarą Seredos Vakarais

Marcus A. Aurelius 
Emil G. Seip 
Walter E. Schmidt 
Herman Teninga 
Domėnico Basso 
William H. Weber

Naujas Lietuvis Oratorius
SIMON M. SKUDA 

1911 Canalport Avenue 
Tel. Roosevelt 7532

Patarnauju laidotuvėse konogeriausiai ir už prieina
mas kainas. Išduodu automobilius visokiems reika
lams. Jums apsimokės visokiame reikale kreipkitės 
prie manęs.

sosi.... Mes šaukiame piktais
balsais kaip beprotės....Atėjo
kalėjimo valdyba. Atsinešė neš
tuvus ir Magdutę ant jų pagul
dę išnešė....Paskutinį sykį išgąs
tingais žvilgsniais su ja atsisvei
kinome. Daugiau jau jos nebe
matėme....

Pasakotoja taip susigraudino, 
kad jos balsas pradėjo drebėti ir 
nutilo, lyg kad -rodos jai kas 
bumą užėmė. Ašaras šluostėsi.

—Ar Tamsta nežinai to žmog
žudžio sargo pavardės vardo, ku
ris Magdutę nušovė ir kas jam 
už tai buvo?

—Pavardės neįsidėmėjau. Bet 
galiu jei reikia, sužinoti. Kas 
jam bus už nužudymą, kad val
džia buvo uždraudusi pro langus 
žiūrėti ir neklausančius liepus 
šaudyti. Visgi po to, kitoj pusėj 
kalėjimo pastatė. Dabar girdė
jau, kad Seimas jį ir kalėjimo 
vyriausybę atsakomybėn trauk
sią. Bet kasžin ar varnas var
nui akį kirs!?

—O ką jos tėveliai?
—Motina po to atsitikimo il

gą laiką buvo nė g.Yva nė mirus 
Magdutei nunešė į kalėjimą mai
sto, o ten jai pasakė — duktė 
esanti ligonbutyje. Nueina į li- 
gonbutį— nėra. Kur duktė? — 
Lavoninėje! — gavo atsakymą. 
Nueina į lavoninę ir..’.. apleips- 
ta prieš dukters šalto sustingu
sio lavono... Tėvas, žinai, vyriš
kas, keikia tuos valdžios bude
lius ir viskas. Sako, vieną dukte
rėlę užsiauginau — visa paguo
da būt senatvėje--o dabar kaip 
koki smakai prarijo.... Keturi
sūnus rusų kariuomenėn |mvo 
paimti — Rusijoj liko kasžin ar 
visi gyvi....

—Ką daugiau apie Magdutę 
žinote ?

—Darbavosi partijoj dar vo
kiečiams valdant ir buvo perse
kiojama, bet netaip žiauriai, kaip 
dabar..?..

—Ar jau'Visi iš jūsų kuopos 
suimtųjų paleisti?

—O, ne — dar sėdi Zuzana 
Juzunaitė.

—Už ką?
—Už tą patį. Juk žvalgybos 

Skyriaus žmonės ima dideles al
gas. Tai tu r savo darbštumą ro
dyt’. Kitaip juos nuo tarnystės 
pavarytų.

Steigiamajam Seimui susirin
kus žvalgybos Skyriaus subjek
tai lyg musę praryję vaikščioja, 
nors Seimas krikščionių-demo
kratų diktuojamas, vargiai begu 
norės kaltininkus bausti.

—Pranės Brolis.

(Atsiųsta)

Lietuvos Kariuomenė 
Šviečiasi - Padėkime 

Jai
Lietuvoj susidarė stipri ka

riuomenė. Ji išvijo rusų-bolše- 
vikų gaujas, bermontininkų- vo
kiečių plėšikus ir visą laiką ne
leidžia lenkų toliau į musų kraš 
tą veržtis. Kariuomenė turėjo 
daug vargo ir darbo, bet visur 
tą savo pareigą šventai išpildė.

Dabar mūšiai eina tik su len
kais. Dabar reikia tik saugoti, 
kad į Lietuvą naujų nekviestų 
svečių neįsiveržtų ir stengtis iš 
lenkų musų žemes išvaduoti. 
Dalis priešų nugalėta, bet atei
ty dar gana daug darbo ir užduo 
čių kariuomenei liko. Visa tai 
galės būti padaryta, jeigu karei
viai bus sąmoningai ir gerai ap
sišvietę.

Musų kariuomenė jau pradėjo 
suprasti,- kad tik apsišvietus į- 
stengs iškovoti Lietuvai laisvę ir 
nepriklausomybę. Užtat jau 
pradėjo savo tarpe kultūros ir 
švietimo darbą. Prie Literatū
ros skyriaus Kaune yra įsteig
ta Kultūros ir švietimo sekcija. 
Ji vadovauja kariuomenės švie
timo darbui. Kiekvienoj dalyj 
(pulke, atsargos batalijone) yra 
įsteigta kultūros ir švietimo ko
misija. Ji rūpinasi savo dalies 
kareivių švietimu.

Kultūros ir švietimo darbas 
šiaip varomas. Kiekvienoj kuo
poj steigiamas kareivių knygy
nėlis, iš kurio visada kiekvienas 
kareivis gali gauti skaityti kny- 
ru. Pulkas steigia centralinį 

(knygyną. Prie knygyno stei
giama skaitykla, į kurią išrašomi 
visi einantieji Lietuvoj laikraš-

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■R■■■■■■■■■■

Brighton Park Keistučio Pašelpos Kliubo

PIKNIKAS
bus Nedalioje, Liepos=July 4, 1920

LEAFY GROVE (BLINSTRUPO DARŽE) WILLOW SPRING, ILL.
Pradžia 9 vai. ryte. ĮŽANGA 40c. ypatai. (su War Tax) 

GERBIAMA VISUOMENĖ:—
šį Pikniką Keistutis rengia labai įžymy, todėl vįsa Chicagos visuomenė 

yra kviečiama atsilankyti, o turėsite progą smagiai laiką praleisti ir prie ge
riausios muzikės pasilinksminti, ir tyru oru pakvėpuoti, kuris atneš daug gy
vybės sveikatai.

Todėl kviečiame visus skaitlingai atsilankyti. Keistučio Kliubo Komitetas

čiai. Kiekvienas kareivis laisvu 
laiku gali užeiti į skaityklą ir 
pasiskaityti laikraščių.

Kiekvienas Lietuvos kareivis 
privalo išmokti rašyti ir skaity
ti. Tam tikslui kiekvienoj kuo
poj steigiama kareivių mokyk
la, kurioj mokoma skaityti, ra
šyti, skaitliuoti, istorijos, geogra 
f i jos ir 1.1. Mokslas eina kasdien 
1—2 valandas. Jau yra dalių, 
kur beveik nebeliko bemokslių.

Kas savaitė ir dažniau karei
viams rengiamos visokio turinio 
paskaitos, politinio, ūkinio, eko
nominio ir t.t. Paskaitas rengia 
kariškiai ir nekarišįiai. Paskai
tomis kareiviai labai įdomauja ir 
turi iš jų daug naudos.

Kekvienoj daly norima įsteigti 
kareivių rūmai, kuriuose butų 
krautuvė visokių kareiviams rei
kalingų daiktų pigiau nusipirkti, 
bufietas, kuriame laikytų gėry- 
mų (nesvaiginančių) ir užkan
džių ir t.t.

Beto kareivių rūmuose įveda
ma visokį žaidimai, šachmatai, 
loto, šaškes ir k., rengiami pasi 
inksminimai ir vakarai, žodžiu 
sakant, kareivių rūmai turi būti 
kareiviams užėjimo vieta, kur 
butų galima pavalgyti ir links
mai praleisti laiką. Jokių nepa
dorių pasilinksminimų kareivių 
rūmuose neleidžiama. Viską ve 
la patys apsišvietę kariškiai.

Trumpame straipsnelyj viską, 
kas daroma musų kariuomenes 
Švietimo reikalu sunku išpasako-’ 
ii. Bet kas jau pasakyta augš- 
5iau, matyti, kad daug daroma. 
Lietuvos visuomenė prisideda 
prie švietimo darbo, beveik vi
sos redakcijos sutiko leidinėti sa 
vo laikraščius į kareivių skaityk 
’ą veltui, duoda aukų švietimo 
larbui. Kareiviai patys noriai 
aukoja pinigų iš gaunamos algos 
Švietimo reikalams. Jie supran
ta, kad tik apsišvietę galės iško
voti Lietuvai laisvę ir pagerinti 
savo brolių būvį.

Kariuomene^ šviestis reikalin
ga didelė pagalba. Tą pagalbą ga 
Ii suteikti musų visuomenė. Ame 
rikos lietuviai, kuriems taip pat 
yra brangi Tėvynė, kurie nori 
musų kariuomenei patarnauti 
neatsisakys pagelbėti.

Visos lietuviškos laikraščių re. 
dakcijos, kurios stovi už Lietu
vos Nepriklausomybę, turėtų 
siuntinėti savo laikraščius į ka
reivių skaityklas1 veltui. Kadangi 
dabar yra sunkus susisiekimas 
paštu, tai galima siųsti “Kariš
kių žodžio” redakcijos vardu po 
20—30 egž., pažymint, kad juos 
išdalintų į kareivių skaityklas. 
Dalis Amerikos laikraščių jau 
ir dabar išsiuntfnėjama į karino 
menės dalis ir kareivių skaityk
las.

Beto. steigimui knygynėlių 
mums trūksta knygų. Lietuvių 
kalboj knygų, tinkamų karei
viams skaityti stoka. Tuo rei
kalu turėtų irgi patarnauti Ame
rikos lietuviai. Redakcijos, ats
kiros draugijos ar pavieniai as
mens turėtų parinkti pinigų, kny 
gų ir pasiųsti juos į Lietuvą. Jau 
dabar yra įsteigta daugiau 80 
kareivių knygynėlių, juos reikė
tų papildyti. Beto galutinu sie
kiu yra tas, kad kiekvienoje kuo 
poje butų įsteigtas knygynėlis. 
Taigi knygų reikalinga labai 
daug.

Steigimui kareivių mokyklų, r 
kareivių rūmų, suorganizavi- i 
mui sporto ir t.t., reikalinga

Ūkininkų Piknikas
Ant šventės 4 Liepos.

į
Draugija Lietuvių Ūkininkų Susivienijimas, Bart, Michigan, 

laikys trečią metinį Pikniką. GURNEY PARKE, gražiame miš
ke ant kranto upės, kur dalyvaus ponia M. Dunduliene su buriu 
giedorių. Panelė Aldona Grušiutė ant smuikos ir kpmeto 
SOLO. Witingas ir panelė B. Matulutė smuiką ir Piano Duetas. 
Mergelių deklamacijos ir kiti žaismai, skanus užkandžiai ir gėri
mai. Kviečiam aplinkinius su mumis pasilinksminti. Ir iš to
liau atsilapkyti, kur bus gera proga pasižiūrėti musų gražios Lie
tuvių Kolonijos. Vietos bus pas musų Ūkininkus pabūt kad ir 
ilgai. Musų Komitetas lauks ant Stoties su automobiliais suba- 
toj ir nedėlioj.

■ Vardan Draugijos Ignas Smetona Pr. Raštininkas.

PIRMAS MILŽINIŠKAS

PIKNIKAS
-RENGIA —

Lietuvių Piliečių Darbininkų Pašalpos Kliubas

Nedėlioję, Liepos 4, 1920
NATIONAL DARŽE 

Riverside, III. " *...

Pradžia 9 vai. ryte.

Šiuomi kviečiame visus atsilankyti į musų Pikni
ką, kaip jaunus taip ir senus, o busite pilnai užganė
dinti. Kviečia Komitetas.

perkame Pergales BoudUn pilna pur 
Ja verte, ir Laisves lįoudus pilna pi n i gi ne 

f Atneškite arba atsiųskit* t s
. Atdara kasdien uuo t—g 
; Ui&roinkats, Rotvergaw 
t ir ^uhitoinla g—t

C A S I 
J. G. SACKHEm & CO. 

MILWAUKBB A V K 
Panllaa ir

Šviesų ir pajiegą suvedame t senus ir naujus namus, taipfi 
į dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoj*
THE BR1DGEP0RT ELECTRIC CO., I b c.

A. BARTKUS, Proa.
1619 W. 47 th St Tel. Boulevard 1892. Chicago, fll.

daugybė lėšų. Lietuvoje tveria
si specialiai draugijos, kurios ru 
pinasi surasti lėšų kareivių švie 
timo reikaluose. Amerikos lietu 
viai neturėtų atsilikti. .
kiečiai visuose reikaluose musų Į 
tėvynei daug padėjo, neabejoja- _ 
me, kad ir kariuomenei šviestis /■

t'el. Canul 6222.
i DR. C. K. CHERRT8

m Krūvis dantistas
2201 W. 22ud &. Su. Leavitt Stu

Amori I CHICAGO
fineli- r YnUndosu ryto iii ii dieną

~Y llIlICIll * Lik *** ■ .. _nuo 1 po piet^ iki I vai;*™

t

Tel. Bonlerard M329 

Darbožmonių 
Knygynas 

i2K8 BetMeJlM; Otmfo
Užl»ikiHp4 ksym kTiMtvve, M1"- 

duodemr hiriul* UiyflM,
kaip tai: beletriatiką, dkonomBii, 
sociologiją, politiką, tfamtoa ir rf- 
ln mokslų; bygieną, isteriją, etuolo- 

biotfiafiją, kalbainebulM. po- 
feųą ■ ir teatneiu knyga*. Taipgi 
priimame paskelbimus, uftraiome la
ikraščius ir pavieniais parguodame 
‘.‘Naujienas”, “Keleivi” ‘Kardą” ir 
‘Dilgėles” Mea padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krasaŽenkilų.

Ree. 1119 Indepsedencs Slvd. Ctdcago 
Telsphons Ven Burto M4

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 8854 So. Hatated St. Chicage
Telephone Drcrver 9693

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po plot 
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 dieną

i:ORKESTRĄ—BENĄ
.1

Parūpina visokiems
reikalams

J. SALAKAS į
J

1411 So. 49th Court -į
Cicero, IIL T,.

tel. Cicero 2816 ;jlĮ

4637 S. Ashland 
ve^ Chicaga, III.

Phone Boukvard
ASHLAND

MUSIC
Del Mantai, 

Laikrodžiai,

Auksybi, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

——- -
DR. JOSEPH ZIFF

Akių Specialistes
Akis egzaminuoja ui dykų.

Jūsų galvos skaudi* 
jimus ir negalėji

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. GlasePs ofise ant S labų 
3149 Su. Morgan St

JOHN KUCHIN8KAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 SO. LA SALE STREET 
CHICAGO, ILL.

Telephone Central S6«A 
Valandos: 9 ryto iki 5 rakant.

Subatomisi 9 iki 1 po pistu 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE 
Egzamianoju A bet rakins 

perkant.
arba parduodant narna, lota ar- 
ba farmą ir padirbo visokius 
Lsgaliikus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigas 
ant Pirmų Mortgodių ant lengvų

Weat Side ofisas atdaras vaka
rais nuo 7 iki 8 valandos.

Viršum Metropolitan Stata Bač
kos, 2201 W. 22nd StreaL
Cor. Leavitt. Tel. Canal 2551.

Amerikos lietuvių pratiesiant 
ranką ir padedant taip reikalin
gą darbą dirbti. Jeigu musų 
kareiviai vargą vargdami, nesi
gaili skatiko aukoti švietimo rei 
lamas, tai ir amerikiečiai, ku
riems vienas kitas centas yra 
mažos aukos vertė, neatsisakys 
paaukoti.

Gener. št. Literatūros Sky
riaus viršininkas,

Kapitone Steponaitis, 
Kultūros ir švietimo sekci

jos vadas,
Leitenantas Kndziulaitis.

Kaunas, 1920 melų, 
gegužio 20 d.
P. S. Visais kariuomenės švie

timo reikalais kreiptis ir au
kas, siuntinius, siųsti šiuo adre
su: Kaunas “Kariškių žodžio” 
redakcijai. Lithuania.

I S I D O R Y A C K T I S 
Liet u vys Advokatas 

(Reg. Liet. Valdžios Notaras) 
Parūpina pasportus ir padaro vi

sokius legališkus dokumentus. 
Huy Bldng, 6-th & Washington St.

1-1 Iii

TEISINGA DRABUŽIU KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kito- 

oiui. G va rantuojame; kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 60% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi
gesni negu olselio kaina. vyrą Ir 
jaunų-vyrų gatavai pasiūti ir ant or
derio užsakyti siutai ir overkotai: su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvio styliaus, |32.W 
iki 160.00.

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.60, $20.0d. 
£22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Miline serga siu
tai nuo $85 iki $60. Vaikiną ir val
ioj siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinis $4 ir daugiau 
Milino serga kelinis $6.50 iki $17.50.

Specialia nuplginimas 5% kiekvie
nam pirkiniui, kuris turi būti šiuo- 
darnas Europon.

Atidaryta kiekvieną dieną fk9 I 
vai. vakare. Subatomie iki lg vai 
<fckAre. Nediliomis iki 6 v. vakar* 

8. GORDON,
I41& Se. HalstMl Ht. Cbleaa^ M

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS 
Physician & Surgteon

Vyių, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 
pūslės šlapimo ir visomis privatinėmis ligomis.

y 35 So. Dcarbom St., kampas Monroe St. 
Crilly Building-—ruimas 506. Imkite olivatorių 

iki 5-tų lubų, Chicago, 121
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI 

PRAKTIŠKO PATYRIMO
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Ut<r- 
ninkais ir Ketvergaies nuo 10 ryto iki 4 vai. 

po piet.

IMPERFECT IN ORIGINAL



ergas, Liepos 1 d., 1920

TRENGTH 
AFETY& J 
ERVICE/įy 

s&/

* Saugumas ®i
Patarnavimas

Kada jus deposituo- 
į jate savo pinigus šia- 
p me tvirtame banke, 
j jus žinote, jog tai yra 

visiškai saugus, nes y- 
ra dabojamas gerai 
patyrusių, atsakančių 

1 direktorių ir taip-gi 
I per valstijos saugos 
j ofiso viršininkus.

Ir atminkite štai ką, 
jog mes siunčiame pi
nigus i visas svetimas 
šalis.

Ateikite ir matyki
te mus, leiskite mums 
papasakoti jums, kaip 
mes galime jums pa
gelbėti.

The

SAVINGS BANK
7 4162 So. Halsted St. 

C h i c a g o

--------------------------------------------------- - __________ __________ .................. ..........l—j

Važiuokite j Lietuvą
PER

Depositors State Bank
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

$6,000,000.00 dolerių banka

GALIME pripildyti jum aplikacijas dėl pasportų, 
gauti jum pasportus 
parduoti laivakortes, per 
LIEPOJ Ų, arb> DANZIGĄ. 
ATEIKIT, arba RAŠYKIT į mus, 
o mes jum patarnausime geriausiai.

MES ŠNEKAME VISOKIOMIS KALBOMIS:
LIETUVIŠKAI, LENKIŠKAI, RUSKAI, VOKIŠ

KAI, UKKAINŲ, BOHEMŲ, SLAVŲ, KROATŲ, 
SERBŲ IR ŽYDŲ KALBOMIS.

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ
Per ilgą laiką aš sirgafl 

ir tiek buvau suvargęs, ntfs- 
labęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visą daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepus* 
veiksiu.

Mane kankino vidurių ne- 
dirbimas pilvalio nuslab- 
nėjltnas, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTERIS ir į 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dėkavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, ku-
Dabar Pirma rie tik norite būti sveiki ir

tvirti tai naudokite SALUTES BITTERŠ ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai ji gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose ir jis yra 
tokis pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kaina: 1 bonka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę.tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.

Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre
suoki taip: SALUTES MANUFECTURING,

By P. A. BALTRANAS CO.
616 W. 31st St., Chicago, III. Tel. Boulevard 7351

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

Sveikatos Skyrius ____ — .   .. J
PRIEŽASTIS DANTŲ GEDIMO.

Danių ligos yra kur kas ki
biau išsiplėtoję žmoguje, negu 
koki kita nesveikata. Mažai ran 
dasi žmonių, kurie nebūtų pa
tyrę skausmo dantų ir nuo to 
paeinančių nesmagumų.

Per daugelį metų jieškota prie 
žašties dantų gedimo. Vieni ina 
ne, jog seilės įgavę tūlas ypa- 
tybes ištirpina danties paviršių; 
kili tvirtino, kad rugštįs paei
nančios nuo maisto išėda dan-

VELTUI DUSULIUI
(Asthma) Sergantiems

Naujas naminis būdas, kurį kiekvie
nas gali vartoti be nesmagumų ir be 

laiko eikvojimo.
Mes turime naują būdą, kuris su

valdo dusulį ir mes norime kad pa- 
bandytumėt už musų iškaščius. Nežiū
rint ar dusulys jau įsisenėjęs, ar da 
nesenai pasirodė, ar jis pasirodė tik 
kaipo Hay karštis ar kaipo chroniš
kas dusulys jus privalote pareikalau
ti ant išbandymo musų budo. Nežiū
rint kokiame klimate gyvenate, nežiū
rint jūsų amžiaus ar užsiėmimo, jei
gu jus vargina dusulys musų būdas 
turėtų jums pagelbsti tuojaus.

Mes ypatingai norime pasiųsti 
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti, 
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo 
rimus, opiumo sutaisymus, garus, 
"patentuotus rūkymus” ir tt. be pa
sekmių. Mes norime, parodyti kiekvie
nam už musų iškaščius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun 
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus 
baisius paroksizmus tuojaus.

šitas veltus pasiūlymas yra per 
'svarbus kad praleisti kad ir vie
ną dieną. Rašykite dabar ir pradėkite 
vartoti musų būdą tuojaus. Pinigų 
nesiųskite. Tik pasiųskite išpildę že
miau padėtą kuponą. Padarykite tą 
šiandien.

FREE TRIAL COUPON 
Frontier Asthma Co., 

Room 135 K
Niagara and Hudson Streets, 

Buffalo, N. Y.
Send free trial o f your 

method to: 

ties sluoksnius. Pagalios, bak
teriologijos mokslui besiplėto
jant, tikroji priežastis likosi su
rasta. Kaip daugely j įvairių li
gų, taip ir čia bakterijos veikia.

Žmogaus burnoje norniališ- 
kai randasi čielas muziejus mik 
roorganizinų; ten suskaityta nei 
<30 skirtingų jų rųšišų! Apleisto
se burnose, žinoma, skaičius esti 
gal kelis sykius didesnis. Tie 
spiečiai nemalonių parazitų mai 
tinusi burnoje esančiomis mais
to liekanomis. O tokių liekanų 
daugiausiai randasi tarp dantų 
bei jųjų duobutėse, raveliuose. 
Čia bakterijos bemisdamos pa
gimdo tam tikrą rakštį, kuri ir 
yra vyriausia dantų gedimo prie 
žaslis.

Kuomet mikrobai suranda sau 
tinkamo maisto ant danties pa
viršiaus, jie išvysto taip vadi
namą pleką, kuriuo apsidengia 
save, idant seilės neišardytų jų 
lizdo ir neatskiestos jų sutvertos 
rūgšties. Po tokiu uždangčiu 
netik kad parazitai ramiai bujo
ja, bet ir jųjų vaisius taktinė 
rūgštis pasilieka neatskiestoj 
stiprioj formoj. Toji rūgštis 
|Mr tūlą laiką praėda stiprųjį 
viršutinį danties shibgsnį. .Jau 
pasidarė maža skylutė, jau ge
riau yra bakterijoms pasislėpti 
ir tęsti gedimo darbą toliau. Pa
viršutiniam sluogsniui prakiu
rus, antrasis sluogsnis, būda
mas daug minkštesnis, labai grei 
tai sugenda. Dantyj skylė didė
ja, daugiau maisto ten prilen
da, daugiau bakterijų lilpsta, 

daugiau rūgšties susitveria ir ge 
dimas labai sparčiai eina. Jokia 
me atsitikime dantis pradėjęs 
gesti nebesustoja kolei danties 
nervas užsidega ir pradeda gelti. 
Tuomet prisieina arba gydyti 
arba ištraukti.

Ne.visiems vienokių smarku
mu ir vienokiu laiku pradeda 
dantjs gesti; yra net tokių, ku
rie nežino dantų skausmo. Tas 
nereiškia tečiaus, kad tokių 
žmonių burnose nėra, bakterijų, 
arba kad jųjų dantįs yra stiprės 
ni (kietesni). Tai priklauso nuo 
daugelio dalykų: kaip normališ- 
,ki dantįs yra, kokį maistą žmo
gus vartoja, kiek domės atkrei
pia į burnos hygieną, koki jo ap 
lama sveikata, kokiose aplinky
bėse gyvena.

Šioje šalyje mes vartojame 
daug snldumynų, piragaičių, bal 
tos duonos, įvairių konservuotų 
maistų, kurie bekranitant pasi
daro glitus ir limpa prie dantų. 
Žmonės paprastai mano, kad 
dantįs ištrupa niią valgymo sal
dainių (kendžių). Tai nevisai 
tiesa. Saldainės, kaip ir bet 
koks kitas prie dantų kimbantis 
glitus maistas tik suteikia geros 
dirvos bakterijom veistis. Žmo 
gus gali valgyli saldainių kiek 
tik nori; by tik po to išvalys 
dantis atsakomai, jam mažiau 
dantįs trapės negu tam, kuris ne 
valgo saldainių, bet ir dantų ne
valo.

Jaunystėj berods dantų gedi
mas esti didesnis negu viduram
žy j. Jauni žmonės labiau lin- 
-iubas sou.inų įsuuidn.i ninzmu 
kę prie solidžių lipnių valgių ir 
m u. Paprastai jaunieji prade
da apsižiūrėti apie save tik ta
da, kada jau laikas atein susi
mylėti. Dažnai pastebėsi jauną 
mergaitę, kuri laukia jaunikai
čio atsilankant, šepetuku betriu 
siaut pryšakinius dantis. Bet 
pirmiau toji puiki mintis neat
ėjo jai į galvą.

Senatvėj taipgi kartais užeina 
tunus dantų gedimas ir tęsiasi 
per likusius metus. Permainy
mas klimato, arba didelis nervų 
įtempimais dažnai užtraukia dan 
tų ligas. Moterįs, tapdamos mo
tinoms ypatingai daug nuken
čia. Pirmosios kituose organu© 
se bej sistemoj, matyt, daro per 
mainų ir burnoje. Seilės kar
tais pasidaro tirštos ir lipnios; 
burna esti nešvari, dantįs apsi- 
vėlę. Tokioj burnoj gedimas es 
t i labai greitas; dantis po dan
ties griūva.

Burnos švarumas iii dantų va
lymas yra tai budai palaikyti 
dantų sveikatą ir išvengti nesma 
gumų ir ligų, paeinančių nuo 
nesveikų kramtymo organų. 
“Valus dantis niekad! negenda”.

Dr. C. K. Cherry.

NAUJIENOS, Chicago, 111.

korespondencijos] !
KENOSHA, WIS. 

____ i
Lietuvių Namo bendrovės kuria

masis susirinkimas.

Lietuvių Namo bendrovės susi 
sirinkimas įvyks birželio 20 d. 
Nors tai buvo pirmas susirinki
mas, ale dalininkų prisirinko 
ytin daug. Visi pakilusiu upu 
svarstė bendrovės reikalus, todėl 
galima tikėtis, kad kenoshiečiai 
neužilgo susilauks nuosavos sve
tainės.

šią vasarą nutarta surengti 
pikniką bendrovės naudai,o ru
denį—bazarą. Tuo reikalu rū
pinsis specialiai išrinkta komisi
ja, kurion įeina gan darbštus na
riai.

Susirinkimai nutarta laikyti 
kiekvieno mėnesio trečią nedėl- 
dienį 9 vai. ryto.

Susirinkimui baigiantis, pirmi 
ninkas pratarė kelius žodžius į 
susirinkusius, ragindamas juos 
dirbti taip sėkmingai pradėtą 
darbą.

Visi išsiskrstė pakilusiu upu, 
kalbėdami, kad kenoshiečiai ne
užilgo turės savo svetainę.

—J. Radavičius.

FOUNTAIN, MICH.

IŠ lietuvių ūkininkų padangės.
Fountain apielinkėj gyvena 

gražus būrelis lietuvių ūkininkų. 
Jie turi įsikūrę Lietuvių Ūkinin
ku Draugiją, kurion prikliauso 
keli desėtkai narių.

Šį pavasarį liko įkurta ūkinin
kų unija. Tos unijos pagalba 
ūkininkai tikisi daug ko nuveik 
ti. Pirmoj vietoj jie nori panai
kinti tarpininkus-agentus, kurie 
praetyj apgaudinėdavo ukinink- 
kus, mokėdami jiems žemas kai 
nas už ūkio produktus.

Lietuviškos bažnyčios visoj 
apylenkėj nėra, gal dėlto ir lie
tuviai ūkininkai sutikime gyve
na. Scottvillėj randasi airis ku
nigas, mokantis apie 20 lietuviš
ką žodžių. Jis ir atlieka lietu
viams dvasiškus reikalus. Dau
gumas ūkininkų skaito “Naujie
nas” ir “Keleivį”.

Fountaino ir Scottvilles apy
linkėse žemė derlinga, bet ran
dasi ir smiltynų. Ne vienas su
kišo savo paskutinius centus į 
tokį ūkį ir dabar neturi kuo grįš 
ti ten, iš kur atvažiavęs. Kurie 
da ir skursta tokiuose smiltynuo 
se, tai net sunku žiūrėti į jų pa
dėtį. Gaila tokių, žmonių, kurie 
atvažiuoja iš miestų, perka ūkį 
neapsižiurėję, ką perką ir nuo 
ko. Tie “smiltynų ūkininkai” 
yra aukos, pagautos ant meške
res gerai lietuviams žinomo ko
lonizatoriaus arba administrato
riaus, taip jis dabar save titu
luoja. Tam ponui niekas dau
giau nerupi, kaip tik kitą pri
gauti. Taigi Naujienų skaity
tojai, kurie manote pirkti ūkių, 
apsisaugokite tokių patarnauto
jų.

Fountaino, Scottvilles ir Lu- 
dingtono apylenkėse javai labai 
gražus ir ūkininkai tikisi gero 
derliaus. — V. M.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10801 S. Michigan Ar., Roseland

Valandos: 9 iki 9 vakase.

AKUŠERKA
Baigusi Akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsilva- 
nijos hospitali. 
se, Pasekmin
gai patarnauja 
prie gimdymo. 
Duoda rodą vi
sokiose ligose 

moterims fa 
merginoms,

3113 So. Halsted St. Chicago, III. 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.
K..............——------------- ..M

Pasidėkite
Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Me* vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y* 
patinga doma at 
kreipiama | vali

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 13 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Pinigus 
Lietuvos
Bankan

Kas mano važiuoti Lietuvon da
bar ar už metą ar vėliaus, gerai 
padarys pasidėjęs savo pinigus į Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banką.

Pasidėti pinigai Lietuvos Bankon apsi
moka iš daugelio atžvilgių. Dėlto, kad mar
kių arba auksinų kursas kol-kas vis dar kį- 
la, o toliaus irgi rodos turės kilti, tai padėti 
Lietuvos bankon pinigai už metų kartais 
gali užaugti į dvigubai didesnius. Dar tik tre 
jetas mėnesių atgal šimtas markių arba 
auksinų kainavo apie $1.25, o dabar šim
tas auksinų yra vertas arti trijų dolerių.

Jiegu Lietuvos ir Vokietijos pinigai toliaus 
taip sparčiai ir nekiltų, tai jie visgi kils 
nors ir palengva. Jų normalė vertė prieš 
karę buvo $23.82 už šimtų markių.

Apart to, kad galima laukti pinigų ver
tės pakįlimo, pasidėjus pinigus Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Bankan galima gau
ti didesnį nuošimtį negu Amerikos ban
kuose.

LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONĖS 
BANKOS MOKA Už PADĖTUS PINIGUS 
sekančius nuošimčius:

3%, jeigu panigus padėsi išėmimui 
pirmu pareikalavimu.

SU

5%, jeigu pinigus padėsi išėmimui 
vienų metų.

po

jeigu pinigus padėsi išėmimui 
dviejų metų ir daugiau.

po

PASIDĖTI PINIGUS LIETUVOS BAN- 
KON GALIMA PER NAUJIENŲ PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIŲ.

Naujienų pinigų Siuntimo Skyrius yra 
pakviesta Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko tarpininkauti pinigų pasidėjimo rei 
kale tarp Lietuvos banko ir amerikiečių.

Norint pasidėti pinigus j Lietuvos Pre
kybos ir Pramonės Bankų, reikia išpildyti 
pinigų pasidėjimo aplikacijų, kurių išduoda 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.—Apli
kacijų pasiunčiame kiekvienam kas tik jos 
pareikalauja.

Jau nemažai amerikiečių lietuvių yra 
pasidėję pinigų Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Bankan. Dabar-gi dar daugiaus žmo
nių galės pasidėti visokių sumų pinigų tau
pymui Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
kan, kada pinigų pasidėjime tarpininkau
ja Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.

Siunčiamieji pinigai yra išmainomi į 
auksinus lygiai pagal vidutiniško kurso, ka
da jie pasiekia Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyriaus.

NAUDOKITĖS PROGA, KOL DAR MAR
KĖS PIGIOS. Siųskite Lietuvon pinigus ir 
pasidėkite juos sau Lietuvos bankan per 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių.

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius

1739 S. Halsted St. Chicago, III.

DR. M. HERZMAN
Sarai lietuviams linomaa per 33 aaa. 

tq kaipo patyrei lydytoja*. ahlraraaa 
ir akuiarla.

Gydo altriaa ir ehronilkaa U*aa. Ty
rų. moterų Ir vaikų, pagal naujauala. 
metodai X-Ray ir kitokiai elektroe prie- 
taiaus.

Ofiaae ir Labaratorlja: ISIS W. IStl 
SL meteli Fhk 8L

VALANDOS: Nuo 1S—1V pietą, tr 
■ne 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis! Canal 
9110 arba 857

Naktimia Drex«l 
960 - Drovar 4186 

GYVENIMAS: 1413 8. Halited Street 
VALANDOS: I—I ryta, tiktai.

Talephsaal]

Dr. Charles Segal
Persikčld j savo naują tifisą 
pu. 4729 SC Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir val
kų. Ofiso valandos nuo 10 Iki 
12 rytmety), nuo 2 iki 5 va
kare ; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne
daliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. TeL Drexel 2880.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

8149 S. Morgan st^ kerti 82 st 
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS i 

Moteriškų ir Vyrišką, 
Taipgi Chronišką Ligą.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 — 8 po pietų ir nue 

6—8 vakare. Nedaliomis nue 
9—2 po pietų.

Telephone Yards 687.

Telephone Yards *033

Dr. M. Stupnicki
>107 S. Morgan st Chicago

VALANDOS: Nuo S iki 11 rytą 
fa nuo * iki | vakare,^

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampa* 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną
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DR. YUšKA
1900 S. Halsted St.

Tel. Canąl 114

DR. M. T. STRIKOLIS
Gydytoju Ir Chirurgas 

Ofisas: 17*7 W. 47 St
Tel. Boulevard 160.

Ofiso valandos: 10 ryto iki 1
po pietų; 6:30 iki 8:30 vak.

Nedaliomis 9 iki 13 dieną. 
Namai: 2914 W. 43 St.

Tel. McKinley 268 
MMUMMMUMMMSUUMSSMSrt(MbS)itb>>

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytoju ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigaa Ava. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3189 
Ghlcagos ofisas: 451* S. Wood St 
Tik Ketvertą vakarais nuo *:M 
-7. Tek Yards 729.

Jelephoni Boulevard 2166

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

VALANDOS: 9—12 ryto

1*98 B. ■erge* Bt Chicago, HL

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1617 WJ1 St kampJUrshfleld av 
Valandos: Iki 9 ryto; nne | iki

Tek Prospeet |1|1

m— ............. ■ 1 i
Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
8325 So. Halsted St., Chicago? n i liitet m 111 n<i B*......... f ■*
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Lietuvos 
Socialdemokratai 
rinkimuose ir 
seime.

Iš Kunigo korespondenci
jos (Lietuvos socialdemokra 
tija rinkimais į Steigiamąjį 
Seimą) mes patyriame daug 
įdomių dalykų apie politinę 
padėtį ir partijų santikius 
Seimo rinkimų laiku Lietu
voje.

Ji įtikinančiai parodo, kad 
klerikalų laimėjimas Lietu
voje buvo ne jų partijos stip
rumo pasekmė, o tiktai prie
spaudos ir apgavimo vaisius.

Veikusis beveik iki pat 
rinkimų karės stovis Lietu
voje suardė socialdemokra
tų organizaciją ir profesines 
darbininkų sąjungas, pa
smaugė jų spaudą, išplėšė iš 
jų tarpo visą eilę veikėjų. To 
dėl darbininkų partija nega
lėjo pastatyti didelės spėkos 
prieš klerikalus. Dviejose 
rinkimų apygardose—Mari
jampolės ir Telšių — ji neį
stengė net įteikti savo kandi
datų surašus; o visų apagar- 
dų, dalyvavusių rinkimuose, 
buvo šešios.

Tuo tarpu klerikalai ne 
tiktai be jokių kliūčių organi 
zavosi ir varė savo agitaciją, 
panaudodami savo tikslams 
net sakyklas bažnyčiose ir 
išpažintį, o ir vartojo šlykš
čiausią demagogiją minių 
akims apdumti. Jie apsime
tė darbo žmonių priteliais, 
tvėrė darbininkų draugijas 
mieste ir sodžiuje, žadėjo 
darbininkams tokių dalykų, 
kurių jie niekuomet nemanė 
pildyti, skelbė žmonėms, kad 
socialistai sugriausią bažny
čias ir t.t.

Tuo budu jie gavo didžiu
mą vietų Seime. Musų ko
respondentas sako, kad kle
rikalai anaiptol nebūtų pa
ėmę viršų “prie laisvos agita 
ei jos, nesant karės stoviui, 
turint nors šešėlį profesnių 
sąjungų ir partijos kuopų”.

Ir patįs klerikalai, mato
ma, tatai gerai žino. Štai 
delko jie nerodo didelio 
džiaugsmo delei savo perga
lės; ir štai delko jie, turė
dami absoliučią didžiumą

ministerių pirmininko vietą | klerikalais. Jų nepavers nei l^1 kasyklų darbininkai Alas- 
“bedieviui” Dr. K. Griniui.

Verta tečiaus pabriežti da 
ir kitas labai svarbus fak-

I tas, kurį pažymi musų korės 
pondentas. Jisai sako, kad 
vyriausiais konkurentais kle 
nkalams pasirodė esą social
demokratai, o ne liaudinin
kai demokratai (kurie vadi
na save da ir socialistais). 
“Veik visose vietose”, rašo 
jisai “kur tik pasirodydavo 
mitinguose musų draugai, 
tai liaudininkai su valstie
čiais tušavosi (buvo nustel
biami), — mums prisieidavo 
atremti krikščionis su visais 
jų šmeižtais ir demagogija”.

Liaudininkai su valstie
čiais pravedė daugiaus atsto 
vų į Seįmą, negu socialdemo
kratai, bet tai tiktai dėlto, 
dėlto, kad . pastariemsiems I 
nepavyko pastatyt savo kan
didatų dviejose apygardose, 
kur, pasak musų korespon
dento, mažiausia 10 atstovų 
butų tekę jiems, o ne liaudi
ninkams.

Nežiūrint visų augščiau 
I nurodytų kliūčių, socialdemo 
| kratai surinko apie 160,000 
balsų! Kuo-gi tad pasirodo 
tie Amęrikos keikunėliai, 
kurie stengiasi įtikinti pub
liką, buk Lietuvos socialde
mokratai esą tik menka “in
teligentų saujalė, neturinti

Į jokios įtakos darbininkų kle 
soje”? I

Sosialdemokratai tik iš ke-I 
turiu apygardų išrinko 13 
atstovų į Seimą. Prie jų 
tečiaus prisidėjo da vienas 
atstovas, praėjęs į Seimą, 
kaipo kairysis liaudininkas. 
Lekeckas. Apie jį “Naujie
nose” jau buvo minėta. Pas
kutinis “Sietyno” (koopera
cijos laikraščio) numeris sa
ko, kad Lekeckas esąs kairy
sis liaudininkas. Bet Kauno | 
“Darbas” jau priskiria jį 
prie socialdemokratų; ir mu
sų korespondentas nurodo, 
kad socialdemokratai turi 14 
vietų Seime.

Kad socialdemokratai yra 
vienintelė jiega Lietuvoje, 
kovojanti prieš klerikalizmą 
ir buružuaziją, tai numanu 
ir iš to fakto, jogei naująją 
Lietuvos valdžią sudaro koa
licija visų partijų, išskiriant 
socialdemokratus. Liaudi
ninkai demokratai, kurie pir 
ma sakė, kad visoms kai- 
riomsioms partijoms reikią 
eiti išvien prieš atžagarei^ 
vius klerikalus, dabar jau 

padare bloką su tais atžaga- 
reiviais; tuo budu jie nutiesė 
visiems aiškiai matomą 
ežią tarp savęs ir tarp darbi
ninkų partijos, socialdemo
kratų. Mes jau kartą esam 
pasakę, kad tai bus į sveika
tą pastariemsiems.

Kas nori remti Lietuvos 
darbo žmonių kovą prieš iš
naudotojus, tas privalo rem
ti Lietuvos socialdemokra
tus. Jie yra vienintelė jie
ga, kuri gali sulaužyti reak
cijos ir tamsybės galę Lietu
voje. Ta gale šioje valan- 
dope laikosi daugiausia tuo, 
kad žymi dalis darbo žmonių 
da eina paskui klerikalus: 
tatai mes esame pastebėję 
jau tada, kad atėjo pirmuti
nės žinios apie Seimo rinki
mų rezultatus; ir tatai da
bar patvirtina aiškiais fak
tais musų korespondentas. 
Atitrauk tuos darbo žmones 

♦ r

nuo klerikalų, ir jie su
smuks, kaip lepšė. Bet tų 
darbo žmonių nepavers iš 
klerikalų liaudininkai-demo
kratai, — juo labiau dabar,

kairieji liaudininkai, kadan
gi, pasirodo, jie patįs privers 
ti yra glausties prie social
demokratų. Tik socialdemo
kratai gali atlikti šitą užda
vinį.

ko j organizuoja vietos skyrius, 
kad prisidėjus prie United Mine 
Workers of America organizaci
jos. Kai kur jau stipriai susi
organizavo ir padavė į U. M. W. 
valdybų aplikacijų dėl čarterio.

Milvvaukee, Wis. Vietos polici
jos departamentas, skaičium 540 

Pasaulio Darbininką patrolmenų ir 45 detektivų, rei
kalauja, kad jiems butų pridėta 
prie dabartines algos dar 50 dal. 
mėnesiui. Dabar patrolmenai 
gauna nuo $135 iki $147 mėne
sy—147 dol. gauna tik ištarnavę 
penkius metus.

Judėjimas
JUNGTINAS VALSTIJOS.

Transporto darbininkų streikas. 
[Federuotoji Presą].

New Yorkas. — Pasak unijos 
vadų, dabar, kada Valstijų Pre
kybos Komisija atsisakė išklau
syti streikuojančiųjų transporto 
darbininkų reikalavimus, sun
ku tikėti, kad streikas greitai pa
siliautų ir judėjimas prekių gelž- 
kelių ir garlaivių įeitų į norma
lines vėžes. Del tokio komisi
jos atsisakymo, tiems 125,000 

[streikuojančių dokų, trpkų ir 
gelžkelio darbininkų neliko nieko 
eitą, kaip vesti kovą iki galo. 

John Riley, Internacionalinės 
Longšormenų Associacijos vice
pirmininkas, kalbėdamas tos or
ganizacijos vardu pareiškė: Mu
sų organizacijos nariai iki vie
nam metė darbą. Iš 7000 darbi
ninkų, kurie dar prieš 14 savai-i 
čių išėjo į streiką, nė vienas ne- , 
trrjžo dirbti, ir negrįš, kol nebus ,sd,rb«s socialistų kontraliuoja- 
išpildyti algos pakėlimo reikalą- 'nasal koalicinis respublikos ka- 
vimaį binetas, papasakoja franeuzų so

cialistų laikraščio L’Humanite 
korespondentui žinomas Austri
jos socialistų lyderis ir buvęs 
Renrerio kabineto narys Otto 
Bauer. Prieš keletą dienų New 
Yorke buvo paskelbta, kad fir
ma Kuhn, Loeb & Co. ir Guaran- 
ty Trust Co. nupirkusios Austri
jos Kreditaustalto akcijų už 40 
milijonų kronų. Austrijos daly
kus arti pažįstančiuose rateliuo
se manoma, kad Austrijos ka
binetas, kaip birž. 11 d. paskelb
ta, rezignavęs ypač dėlto, kad

AUSTRALIJA.

[Federuotoji Presą].
Sidney. — Pirmutinis darbi

ninkų žingsnis Naujojoj Pietų 
Vali joj tai padėti ūkininkams, 
kurie dėl kaitrų ir ilgo sausme
čio labai nukentėjo. Kad pagel 
bėjus jiems atsigriebti, darbinin
kų valdžia nutarė padaryti de
šimtį milijonų dolerių paskolos 
išimtinai ūkininkams.

Svetimų kapitalų įsigalėjimas 
Austruose.

[Kaip užsienio kapitalistams 
sąmoksle su krašto pramoninin
kais ir dvarininkai pasisekė už
kirsti kelią kaikurių svarbiausių 
jų Austrijos pramonių socializa- 
vimui, kuriam programą buvo

Gali pasikartoti Tarno Mooney 
istorija.

[Federuotoji Presą].
Boston, Mass. Organizuotieji 

darbininkai ir šiaip jiems simpa
tizuojantis žmonės, kurie seka 
dviejų darbininkų organizacijų 
Vanžetio ir Nicolos Saeco — 
bylą, bijo, kad čia nepasikartotų 
tas pat, kaip kad buvo su Tomu 
Mooney. Dalykas toks. Balan
džio mėnesy nežinomi plėšikai,
užpuolė Slater and Morill kom- sul)raK's visį padėties kritingu- 
panijos iždininką, atėmė 18 tuk- ^'besunlanęs, kur išeitį be- 
stančiu dolerių ir . automobiliu las^!‘ tekamas pranešimas iš 
pabėgo, užmušę dar kompanijos kerimo parddo, kaip kapitalistai 
sargą. Sugauti plėšikų nepavy- ^ar])U0Jas, kad visą Austriją į- 
ko, nei nežinia, kas jie 6uvo. Bet rK ^'JUS savo kišenių. Red.] 
gegužės mėnesyj imta ir suareš- i *
tuota tuodu veikliu darbininkų Bėdinas," bi$ l^PAštu).- 

anizatoriu, kaipo įtariamu. Vyriausias vietos buržuazinis 
. U10s. kvosta paprastu Amerikos | laikraštis Berliner Tageblatt štai

ką praneša iš Viennos:
“Akcijų kompanijos viena po 

kitos patenka svetimų kapitalis
tų įtakon ir kontrolėm Valdžia

inkvizicijos metodu: “third de- 
gree” torturomis, grūmojimais 
lynčo teismu ir tt. Kankinimai 
buvo taip žiaurus ir nežmogiški, 
jojrei publika ėmė protestuoti. Į ka(j jr norėty tatai sustabdyti, 
Galy gale juos paleista sudėjus 
25,000 dol. laido; jų teismas bus 
liepos mėnesy.

Naikinimas “kramolos” mokyk
lose.

[Federuotoji Presą],
New Yorkas. ----  Porij. savaičių

atgal rezignavo nuo savo vietos 
Iligh School of Commerce mo
kyklos perdetinis Dr. Arthur 

1M. VVolfsohn. Ta mokykla yra 
viena svarbiausiųjų New Yorko 
mieste. Dabar išėjo į aikštę prie 
žastis, privertusi Wolfsoną rezig
nuoti. Jis yra progresyvus žmo
gus ir nepakenčia priespaudos. 
Nesenai mokyklos auklėtiniai 
darė “šiaudinį balsavimą” už 
kandidatus į Jungtinių Valstijų 
prezidentus ir iš 2,000 viso 
balsų, 354 balsai buvo pa
duota už Debsą. Mokyklos vy- 
rjausybė tuo labai pasipiktino ir 
nprėjo balsavimą užgniaužti, 
kaipo neištikimumo apsireiški
mą. Mokiniams, beto, draudžia
ma skaityti socialistų dienraštis 
New York Call ir ypač neštis jį 
mokyklon. Prie pažangesnių mo
kytojų mokyklos vyriausybė taip 
jau nuolatos kabinėjus.

[Federuotoji Presą].

Detroit,.. Mich. — Didžiuliai 
vietos biznieriai taria duoti savo 
darbininkams leidimą laikinai pa 
sitraukti iš darbo, nežudant savo 
jau įgytų jų darbo privilegijų, 

bet tąja sąlyga: jie turi būt na
cionalinės gvardijos nariai, ir 
antra, j‘ei jie nori vasarai eiti į 
lagerius, kad ten karinio meno 
pasimokinus......

pįtalistų rankose. Galicijos ke- 
rosino pramonė, kuri dabar pa
tenka francuzams ir angdams, o 
išdalies ir amerikiečiams, pri
klausė Vienos bankams, kredito 
įstaigoms, Anglų-Austrų bankui 
ir didžiulėms Vienos akcinin
kams.

“Tuo tarpu valdžia ne tik ne
apsiribojo išpardavimui tų akci
jų, kurias ji buvo supirkus so- 
cializavimo tikslams, bet dar tie
siai padeda svetimiems kapitalis
tams viešpačiais patapti. Ji tuo 
budu bent paskelbė, kad sveti
mieji kapit., kurie bus įvestuo|i į 
Austrijos pramonę, nebusią pa
liesti šalies kapitalus nacionali
zuojant. Toks užtikrinimas da
roma tuo tikslu, kad nuraminus 
svetimus kapitalus, jog jų 
pitalai bus pilnai apdrausti 
visokių konfiskavimų”.

INDIJA.

ka- 
nuo

I [Federuotoji Preea].
Madura, Indija. — Visos dar

bininkės, moters ir mergaitės, 
dirbančios anglų fabrikuose Ma- 
duroj, išėjo į streiką, reikalau
damos, kad samdytojai pašalintų 
kaikuriuos jų prievaizdas. Ne
senai Maduro darbininkai susior- 
agnizavo į uniją. Dėlto, kad mo
ters darbininkės kreipėsi unijon, 
kad jos taipjau butų priimamos 
nariais lygiai su vyrais, tai dar
bo prieveizdds ėmė jas visokiais 
budais persekioti, žeminti ir nie
kinti. Moters pasiuntė delegaci
ją pas menedžerius anglus, kad 
ten pasiskundus, bet pastarieji 
visai atsisakė jas išklausyti, ir 
piktai išvarė laukan. Negauda- 
mos niekur užtarimo moters, 
nors ne pilnai susiorganizavu
sios, visos kaip viena metė dar
bą, o su jomis kirtu metė dar
bą ir daugiau kaip 4000 vyrų 
darbininkų. Taigi čia kova eina 
ne dėl mokesties ar ko kita, bet 
už darbininkų teises organizuotis 
savo teisėms ginti.

Kuomet prasidėjo rinkimai, 
krikščionįs ėjo netik savo sąra
šu, bet taipgi sąrašu “Darbo Fe 
dotacijos”, kurį triukšmingai 
pavadino “ordinarčikų” (kume
čių), bežemių ir mažažemių są
rašu. Pradžioje “Federacijos” 
sąraše figūravo kandidatais ir 
kunigėliai, bet paskiau, galuti
nai redaguojant sąrašus, “dievo 
tarnus” išbraukė, nes pajuto, 
kad bendrai žmones prieš juos 
(kunigus) yra griežtai nusista
tę. Šitą operaciją padarius 
“Federacijos sąrašuose figūravo 
—ordinarčikai, bežemiai ir t.t. 
Po ordinarčikų vardais kar
tais figūravo vienas antras ži
nomesnis krikščionių paukštis. 
Soc. liaudininkai-demokratai su 
Valstiečių Sąjunga dar mėnuo 
prieš rinkimus sudarė tokio ūpo 
kad buvo galima manyti, 
kad rinkimų kova eis tarp jų ir 
krikščionių. Kuomet gi mes, so
cialdemokratai nors ir nepasiruo 
šę, be organizacinio aparato, sto 
jome kovon, situacija persimai
nė. Vyriausiais krikščionių 
konkurentais tapome męs. Veik 
visose vietose, kur tik pasirody
davo mitinguose musų draugai, 
liaudininkai ir valstiečiai tuša- 
vosi
ti krikščionis su visais jų šmeiž
tais ir demagogija. Daugelyje 
vietų krikščionių ir federacijos 
agitatorius vydavo iš mitingų ir 
neduodavo kalbėti. Buvo nema
žai ir tokių vietų, kur nieks iš 
musų draugų, delei stokos lai
ko, nenuvyko, bet nežiūrint to, 
musų sąrašas gaudavo absoliu
čią balsų daugumą.

Nereikia užmiršti ir to, kad 
kunigai plačiai išnaudojo išpažin 
tį, grūmojo neduoti “griekų” at
leidimo tiems, kas balsuos už so
cialistus. Bažnyčiose laike pa
mokslų ėjo ta pati agitacija; bu
vo vietų, kur patįs žmonės ten- 
pat bažnyčiose protestavo prieš 
tokią agitaciją “dievo namuose”.

Tokios tai buvo apystovos rin
kimų laiku ir prieš renkant at
stovus. Mums buvo aišku, kad 
daugiau dešimties atstovų var
giai Seime turėsime. Tuo dau
giau toji- viltis mažėjo, kad dve 
jose apygardose (Marijampolės 
ir Telšių) musų socialdemokra
tų sąrašų visai nebuvo paliek-

mums prisieidavo atrem

Lietuvos Socialdemo 
kratija rinkimais j 

st. seimą.
(Speciali Naujienų koresp.)

Gerbiamieji draugai! Perma
tau, kad jus įdomaujatės dviem 
klausimais, būtent: kaip praėjo 
rinkimai į Steig. Seimą, koks jis 
išėjo po rinkimų ir kuo pirmuo
ju atveju Seimas užsiėmė.

Per pusantro mėnesio prieš rin 
kimus Laikinoji Valdžia, spiria
ma visų pažangiųjų (apart krikš 
čionių) gaivalų, nuėmė karo sto
vį. Mums, Socialdemokratams, 
teko vesti šturmą, kad butų 
nuimtas karo stovis ii’ tuo pačiu 
laiku ruoštis prie rinkimų, bū
tent: statyti kandidatų sąrašus 
rinkinių apygardose, mobilizuo 
ti žmones ir t.t.

Veikusis karo stovis išardė 
visas buvusias ir veikusias že- 
ines ūkio darbininkų profesines 
sąjungas, tas pats pasmerkimas 
ištiko ir miestų darbininkų są
jungas. Politines organizacijos 
L. S. D. P. taipgi buvo galutinai 
išgriautos; žinoma, ten, kur ne
buvo jų įkurta, jos visai ir ne
gimė, nes “krikščioniškoji” Ta
ryba su pagelba Draugelių ir 
Merkių neleido nei pradėti orga
nizacijos darbo. •

Taip tai rengė dirvą kuniginė 
valdžia, kad busimais rinkimais 
paruošus sau laimėjimą. Bet ši
toji aplinkybė, žinoma, negalė
jo dar duoti krikščionims perga
lės, jei jie nebūtų vedę demago
gijos ir iš kitos pusės. Tuo lai
ku, kuomet musų sąjungos ir po
litinės musų organizacijos bu
vo galutinai sugriautos, krifcš- 
čionįs pagimdė savo profesinę 
darbininkų organizaciją “Darbo 
Federacija”. Pasirodė kunigų 
leidžiamas ir redaguojamas tos 
organizacijos laikraštis “Darbi
ninkas”. Musų spauda — “Darbi 
ninku Gyvenimas” ir “Socialde
mokratas” — buvo, žinoma, nu
slopinta. “Darbo Federacija” 
bandė tverti savo organizacijas, 
bet tasai darbas nevisai .jai sekė
si, aišku, kad ji užgimė tiktai 
tam, kad suteikus kuniginiams

Rinkimai parodė mums, kad 
apsirikta. Keturiose apygardose 
gavome 13 yietų; išviso gi bal
sų surinkome virš 160,000. Del 
iliustracijos imu V rinkimų apy 
ganios rezultatus (Šiaulių, Pas-
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dien nebūtų Seimo šeimininkais. 
Taip musų tautiškoji buržuazija 
su klerikalais ir špitolninkais 
užurpavo Seimą ir padarė jį sa
vo siekimų reiškėju. Ar lai jiems 
pavyks ir pačiame Seime, pagy
vensime, pamatysime. Musų vy
riausia dabai; uždavinys pu imti 
nuo tų liaudies prietelių kauko, 
palodyti kraštui, kaip reikia su
prasti “krikščionis” ir organi
zuoti darbininkus, bežemius ir 
mažažemius, kad ateityje lengvu 
šantažu klebonijų šalininkai ne
paimtų viršų.

Seimas nuo 15/V jau susiėjo 
ir pradėjo savo darbus. Dešinį 
sparną užima krikščionįs demo
kratai su darbo federacija—59 
vielas ir vadina save “krikščio
nių bloku”; vidurį užima soc— 
liaud. dem. ir valstiečių sąjunga 
29 vietas ir vadinasi “liaudinin
kų bloku”; socialdemokratai tu
ri 14 vietų, žydai 6 ir 3 vietas 
lenkai. Tai ir visas Seimas. 
Krikščionių, žinoma dauguma. 
Rodos, jie turėtų triumfuoti ir 
džiaugtis, bet nevisai jie links
mus. Kodėl taip, pasikalbėsime 
kitą kartą.

Dar vienas reiškinys, kurio ne 
galima praeiti nepastebėjus. Lai 
ke rinkimų galutinai prakišo tos 
partijos, kurios, išdygusios Rusi
jos trėmimo laikais, nenorėjo 
Lietuvoje, ir nesugebėjo, nusileis 
ti ant nuodėmingos musų žeme
lės. Nei vtieno atstovo neturi 
“Santara”, “Pažanga” su M. 
Yču, įvairus nepartyvių sąrašai 

■ rauge su Galvanausku skandi 
>iškai prakišo rinkimus. Tai są
rašai “gintarinės” Lietuvos inte
ligentijos, persisunkusios nuomo 
ne, kad mužikai su darbininkais 
turi už tuos patentuotus mokslo 
žmones balsuoti. Apsiriko varg
šai! Tų, kurie nėjo į žmones, 
liaudis nepripažino. Tai liudija, 
kad musų,*liaudis, nors ir nepa
slanki prie organizacijos, puikiai 
susiorientavo, rinko tuos, kur ji 
šiaip, bei taip pažino.

Bendra išvada apie rinkimus 
prisieina padaryti tokia: Lietu
vos liaudis sunkiai orientavosi 
partijose, jų siekimuose, bet ji 
nors ir išlėto, vis tik galvoja. 
Sekantįs rinkimai, jei jie įvyks, 
turės duoti siurprizų ir tiems, 
kuriems dabar įteiktas Valsty
bės vaira^. Musų socialdemo
kratų parėiga visa padaryti, kad 
taip stotųsi, nes kitaip Lietuvos 
demokratijos reikalams gali gręs 
Ii pavojus. — Kunigas.

Kaunas 25 V 20 m.

bet negali, jiegų neturi. Paga
lios pati valdžia puola svetimų
jų lobininkų glėbin.

“Išpradžių veikliausi čia toje 
dirvoj buvo italai. Dabar vado
vauja anglai ir franeuzai. Fran- 
euzų kapitalistai tvirtai įkėlė ko
ją į Austrijos Kasyklų ir Liejyk
lų kompanijas, taipjau į Veisch 
Magnesito kompanijos interesus, 
kuomet anglai pasigriebė savo 
kontrolėn kerosino šaltinius Ga
licijoj, o taipjau patapo spren
džiamoji jiega Vengrų Bankinių 
operacijų ir Prekybos Kompani
joj, kuri dabar žinoma kaipo Bri- 
tanijos-Vengrijos Bankas. Kiek 
laiko dar prieš tai Franci jos ban 
kai įsigijo kontrolės didžiumoj į- 
vairių kitų akcinių kompanijų. 
Šveicarijos finansininkai taipjau 
čia neatsilieka. Visų tų įstaigų 
direkcijos nariais yra svetimų ša 
lių kapitalistai.

“Ekonominė, fiskalinė ir poli
tinė senosios Austrjos-Vengri- 
jos vienybė sunaikinta, tiesa; 
tečiaus bankai ir didžiuliai finąn 
siniai interesai naujai suorgani
zuotų valstybių ankščiai tarp sa 
vęs susirišę, o todėl “svetimųjų 
vyravimas” nėra tai vietos da
lykas; jis plėtojus, kaip neužge- 
soma liepsna, ir apima kaimynų 
triobėsius. Taip, pavyzdžiui, 
Kasyklų ir liejyklų kompanija, 
kuri buvo sudaryta iš priklausiu
sių buvusiam arkikunigaikščiui 
Frydrichui kasyklų laukų, buvo 
jau nuo monarkijos išdraskymo 
nebe Austrų kompanija; jos in
teresai guli Tešeno srityje, dėl 
kurių dabar varžosi tarp savęs 
Lenkai ir Čekai; pirmiau betgi vieną antrą dešimtį suolų St. Sei 
jos akcijos didžiumoj Vienos ka- me.

socialdemokratai gavome 43,000 
crikščionįs-demokr. 40,000, fede
racija 45,000, liaud-dem., valst. 
sąjunga ir dar vienas sąrašų, 
<urs su jais ėjo 20,000 balsų. 
;š šitų skaitlinių matyti, kad 
vyriausiais konkurentais buvo
me męs. Federacija gavo tik 
todėl tiek balsų, kad buvo žmo
nės suklaidinti “ordinarčikais” 
iv t.t. Federacija sujungė say° 
>alsus su krikščionimis ir vad'uo 
danties tarpusave sutartimi įve
dė Seiman daugiausia savo at
stovų. Jei Federacijai, tam ku
nigų išdėliui, pavyko suklaidinti 
plačios darbo masės, tai krikš- 
čionįs tokiu pat budu klaidino 
dievobaimingas moterėles, pasi
vadinę save “krikščioniškų mo
terų, jaunimo” sąrašu. Dar vie
nas argumentas veikė į tamsias 
minias, tai skleidžiamos kunigų 
paskalos, kad socialistai griausią 
bažnyčias ir t.t. Krikščioniškai 
manantieji, žinopia, suprato visa 
tai tiesioginiai ir balsavo už 
“krikščionis”.

Soc. liaud. dem. ir Valstiečių 
Sąjunga butų galutinai pralošę, 
jei musų socialdemokratų sąra
šai butų buvę pastatyti Telšiuo
se įr Marijampolėje. Kadangi to
se apygardose musų sąrašų ne
buvo, žinoma, liaudininkai ir 
vals. sąjunga paėmė mažiausiai 
10 vietų Seime, kurios esant mu
sų sąrašams butų tekusios 
mums.

Tokia maždaug buvo, bendrai 
imant, padėtis prieš ir laike rin
kimų. Manau, kad išvadas iš pa 
sakyto draugai patįs padarysi
te, būtent: prie laisvos agitaci
jos, nesant karo stoviui, turint 
nors šešėlį profesinių sąjungų ir 
partijos kuopų krikščionįs šian-

DB Ą MONTVIT 
CHICAGO 

Gydytoj** ir
W E. gi
Marokai! FielJ A»b» 

lihh g HnimaR 18fT 
Caatral ISO 

ialamioa" 19 ikJ 1$ m*

2121 North Weatern Avė.
Yaiandoa. 0 R vakaro 

X -SpiadnUai Phonv Armtlafr Žtl" 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Telephone Drovey I0M j

Dr. A. Juozaitis
DENTIHTA8

Valandos; nuo 10 iki R vai 
re. Nedaliomis pagal •ntartnv. i 
R2A) 8o. Uaiaiad St Chicaga. IB i

DR. C. K. KLIAUGA
DentiatM

1821 So. Halsted SU Chicago, I1L 
kampas 18th St.

Valandos) 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Pkone Canal 257L —



Katorgas, Liepoe 1 d., 1920 ' NAUJIENOS, Chioago, ll
---------- - .................... ................................................................................................ ....................................................................................... .......... ...................................................................... ■ — ■ - -------------------

KAPITALAS 
$200,000.00

PERVIRŠIS
$25,000.00

Lietuviu Rateliuose Jono Tananevičiaus kredi
toriams žinotina.

BEVERLY KALNAS.
Birželio 11 d. Central Trust 

Company paskelbė savo galuti

TEMYKITE LIETUVIAI!
Visiem žinoma, kad UNIVERSAL STATE BAN
KĄ, yra tikrai Lietuviška Valstybinė Banka, ku
ri visada remia Tautos ir Valstybės reikalus ir 
kaipa tokia Lietuvių įstaiga širdingai kviečia vi
sus Lietuviu s-Amerikiečius užmegsti ir palaiky
ti ryšius su šiuom Banku, nes Bankas randasi pa
rankiausioj vietoj, vra atdaras vakarais du syk 
savaitėje. ŽMONIŲ SUDĖTI PINIGAI YRA 
KUOPILNAUSIAI APSAUGOTI didžiu kapitalu 
ir sumaniu vedimu bankinių reikalų patyrusių vai 
dininkų ir direktorių. •
Jeigu męs neremsime savo Tautos ir viens kito, tai 
svetimi tiktai naudosis iš musų ir vilios mus pas 
save visokiais daug prižadančiais apgarsinimais, 
kurie musų vardų, kaipo LIETUVIŲ VARDĄ, ne
pakels. Todėl visi Lietuviai remkite savo teisin
gas įstaigas ir VAISIAIS PATĮS, O NE SVETI
MI NAUDOKITĖS.

DABAR YRA LAIKAS
NUO 1 LIEPOS NESUGADINUS NUOŠIMČIO, 
PERKELTI SAVO PINIGUS I SAUGŲ IR STIP
RŲ BANKĄ.

PRIDUOKITE savo Bar
Chicafros arbo kiti miesto
JUS NEUŽGANĖDINA ARBA NĖRA JUMS 
PARANKI—mes sukolektuosime ir perkelsi
me VISUS PINIGUS SU NUOŠIMČIAIS I 
ŠIĄ

UNIVERSAL STATE BANK
(Under State Government Supervision)

Didžiausia ir Stipriausia Lietuvių Fi
nansinė Įstaiga visoje Amerikoje

Po valdžios priežiūra.
BANKO TURTAS VIRŠ................. $2.490.000.00

Žiūrėkite depozitų augimą:
1917 Kovo 3 (Dienoje atidarymo)....$16,754.95.
1919 Sausio 1............................  $941,689.40.
1920 Sausio 1....................................$1,625,997.43.
1920 Birželio 28.................. $2,121,595.33.

Šiame Banke pinigus galima atsiimti ant kiek
vieno pareikalavimo su 3-čiu nuošimčiu.

SIŲSKITE PINIGUS IR VAŽIUOKITE į 
Lietuvą per šią Didžiausią- Amerikoje Lietuvių 
Agentūrą.

IŠMAINOME kitų šalių pinigus pagal dienos 
kursą

BANKO SKYRIAI: Taupinimo, Komercijos, 
Paskolos, Apdraudos nuo ugnies, Pinigų ir sif- 
korčių siuntimo.
Informacijos Visuose Reikaluose Suteikiamos Dykai

BANKO VALDYBA:
Joseph J Elias, president, 
Wm. M. Antonisen, Vice-

Pres. and Cashier,
Jos. J. Krasowski, Vice-

Pres.
Stasys V. Valanchauskas,

Ass’t. Cashier.

utę bile 
, KURI

BANKINĖS VALANDOS: 
Panedėliais, Seredomis, Ket 
vergais ir Pėtnyčiomis nuo 
9 vai. iš ryto iki 5 vai. po 
pietų. •
Vakarais: Utaminkais ir 
Subatomis nuo 9 vai. iŠ ry
to iki 8:30 vai. vakarais.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILLINOIS 

Kampas 33-čios gatvės.

FEDERAL LAND AGENCY & LOAN COMPANY
Pigiausiai parduoda žemes, Farmas ir Visokius Na

mus ant Lengviausių Išmokėjimo Išlygų.
666 W. 18th Street, Chicago, III.

L. M. A. D. išvažiavimas. 
Jaunosios Birutės pikniką*.

Seniau ir dabar.

Birželio 27 d. Liet. Moterų Ap 
švietos Draugija surengė šeimy
niškų išvažiavimą į miškus, Be- 
verly kalno. Bengėjos patiekė 
suvažiavusiems gana šaunius 
pietus. Pietų laike poni K. Kat
kevičienė paaiškino išvažiavimo 
tikslų. Išvažiavimo tikslas toks: 
pagerbti užsitarnavusias nares, 
suteikiant joms dovanų. P-niai 
M. Dundulienei kaipo pirminin 
keii ir daug pasidarbavusiai drau 
gijos labui suteikta didelė sida
brinė kupka. P-niai Ž. Punrš- 
kienei už neėminią pašalpos per 
dešimtį metų ir-gi suteikta si
dabrine kupka. O trečiai na
riai, Onai Kalvaičiutei, kuri yra 
susižiedavusi su p. Kacerauskiu 
iškelta pokylis ir linkėta jai vi 
sok os laimės šeimyniškame gy
venime.

I

Ten pat buvo Jaunosiom Biru
lės išvažiavimas. P-lė S. Sta- 
niuliutė su savo jaunaisiais bi- 
rutiečiais žaidė per visą dieną. 
Kaipo mokytojos ir auklėtojos 
vaikai jos geriau klauso, negu 
motinų* bei tėvų. Tėvai, susto
ję aplink, tik žiuri ir džiaugiasi.

nų raportų. Raporte rodoma, 
kad viso surinkta už J. M. Ta
nanevičiaus turtų $42,112.85.

Kreditorių susirinkimas šau
kiama liepos 9 d., 10 vai. ryto, 
437 kambaryj Monadnock 
Block. Susirinkimui bus pa
tiekta užtvirtinti senkamas išlai
das: $493.73 padengimui kom
panijos išlaidų, $1^,000 honora
ro kompanijos advokatams ir 
$5,000 atlyginimo advokatui, 
kuris vedė nusibankrutimo by
lų. Reikia pridurti, kad tam ad
vokatui jau liko išmokėta 
$1,000. Taipgi bus svarstoma 
išniokčjimaa galutinų dividen
dų.

Pabrango ir kalėjimas.
■» i

Trys metai atgal detektivas 
Lawrence McGarthy areštavo 
Marion Ilauscr už flirtavimų. 
l*astarojd patraukė detektivą 
teisman už neteisėtų jos “įžei
dimų.” Byla tęsėsi ištisus tris 
metus. Detektivui buvo pritei
sta užsimokėti $125. Bet jis pa
reiškė užvakar, kad jis greičiau 
eisiąs į kalėjimų, bet nemokė-1 
siųs $125. i

Teisėjas žadėjo pasikalbėti su 
p-nia Marion Hauser. Esą jei
gu ji sutiksianti mokėti $3 sa
vaitei detektivo užlaikimui ka-’

Darbininkai ant viršutinių (elevated) gelžkelių yra visuo
menės patarnautojais. Jie jums ištikimai tarnauja kiekvieną va
landą dienos ir kiekvieną dieną metų. Nepaisant koks oras nebū
tų? jie yra pasirengę patarnauti. Tas patarnavimas yra būtinai 
reikalingas jums kasdien. Jis yra vertas to ką jis lėšuoja.

Viršutinių (elevated) gelžkelių darbininkai, kurie jums pa
tarnauja, yra toki jau žmones kaip ir jus. Jie turi šeimynas, ku
rias turi užlaikyti, kaip ir jus. Jie privalo gauti algas, kurios 
daleisty jiems užlaikyti šeimynas sulyg Amerikoniško saiko. Vy
rai ir moters, kurie važinėjasi ant viršutinių (elevated) linijų yra 
netiesioginiais samdytojais patarnautojų. Jus geidžiate gferų al
gų patįs, ir jums nevertėtų būti priešingu kad tie kurie jums pa
tarnauja ir gautų geras algas.

Algų padidinimas, įėjęs į galę Birželio 1, dasiekiantis arti 
Dviejų Milijonų Dolerių į metus, buvo duotas Viršutinių (Eleva
ted) Gelžkelių darbininkams. Kompanija neturi kitokio išėjimo 
kaip pakelti važinėjimo mokestį, kad butų galima mokėti padi
dintą algą. (

Chicago Elevated Railway

Jau du metai sukako, kaip 
Chicagos lietuviai surengė savo 
pirmų išvažiavimų j Rcverly 
Hills. Tąsyk pirmu kartu Džio 
vas iš Philadelfės paskelbė savo 
pranašavimų: girdi, už metų lai 
ko Chicagoj neliksią nei vieno 
socialisto, kur H neprisidėtų prie 
kairiųjų revoliucionierių. Taip
gi ten buvo švenčiama “Lietu
vos” dienraščio įkurtuves.

Bet kur visa tai dabar? Džio
vas ne tik iš Chicagos, bet ir iš 
viešojo gyvenimo pasitraukė. 
O jo pranašavimai neturi nieko 
bendra su teisybe. Dienraštis 
“Lietuva” irgi įpirę. , Žmonės 
dabar jam amžinų atilsį kalba.

— M. Petrukas.

įėjime, tai jam teksią pagyven
ti ant “loskavos duonos”, o jei 
gu ne — tai jis busiąs paliuo-* 
stiotas. i

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”

Nuo liepos 1 d. Roselando ir 
Kensingtono Naujienų skaityto
jai pirkite Naujienas sekančiose 
stotyse:

Klauda
158 Kensington avė.

M. G. Valaską
11444 Michigan avė.

P. Umbrožiuną
234 E. 115-th str.

A. žalali
114 E. 107-th st.

Bučemėj
10701 State str.

Barbernėj
10500 Michigan avė.

Užprenumeruoti Naujienas ar 
paduoti apgarsinimus galite per 

PR. GRYBAS
10500 La Fayette avė.
Phone Pullman 3119

Išeikvojo $25,000.
Pertikrintojai surado, kad 

Milton Stamm, Continental and 
Commercial banko darbinin
kas, išeikvojęs mažiausia $25,- 
000 to banko pinigų. Tai esąs 
tik spėjimas. Kuomet viskas 
bus i>eržiurčta, gali pasirodyti, 
kad ta suma yna daug didesne.

Stamm buvo pašalintas iš 
banko apie du mėnesių atgal. 
Tąsyk manyta, kad Stamm iš
eikvojęs tik $5,000. Bet užva
kar jis prisipažino, jogei išeik
vojęs $16,000. Esą jis negalėjęs 
tinkamai gyventi su šeimyna, 
todėl ir vogęs.

Sakoma, kad depozitoriai nuo 
to nenukentėsių.

Naujas patvarkymas.
Visiems namų savininkams 

žinotina. Naudoti vandenį dar
žų ir kiemų laistymu, galima 
nuo 5 iki 7 vai. ryt0| ir nuo 7:30 
iki 10 vai. vakaro. Tą patvar
kymą išleido viršininkas Alcock. 
Tatai padaryta tuo tikslu, kad 
apsisaugojus nuo “vandens tru
kumo.”

Nužudė sūnų ir pats nusižudė.
Charles Erdinger, 3706 W. 

Huron St., nužudė savo penkių 
metų sūnų, o paskui pats nusi
žudė.

Erdinger per paskutinius du 
metu sirgo reumatizmu. Ta li
ga jį taip privargino, kad jis

TeleYards 6492

AKUšERKA 
A.SHUSHO

Turiu patyrimų 
moterių ligose; ru- 
pettingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos. 
8255 So. Halsted

Chicago, IU

nutarė nusižudyti. Gi bijoda
mas, kad jo sūnūs nepaveldėtų 
tos ligos, o paskui nesikankintų, 
— jis nužudė ir sūnų.

Nelaiminga meilė privedė 
prie sąužudystčs.

Mary E. Wood, 11411 Long- 
wood drive, labai mėgo skaity
ti romanus. Bet visų laiką gy
venti išsvajotame pasaulyj nc-

LITTLE JULIUS SNEEZER

r- ji-yai-u! .... -u
I AA ADOMAS A KAPAMAUSHAS, SEKANČIA* RAAAU.

Ai labai sirgau per 3 metus, uuslabnėjes pilvelis buvo. Ditpes 
sija,neviriniinas pilvelio, nuiuabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spfkų n u stojimas viso kimo, ir buvau nustojęs vilties, kae 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigaiiOjau visoje.Ame 
riko j ir už rūbelių, bei niekur negavau savo sveikatai pageltos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyt* 
jo, Ncrvatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gvduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
Hnyko po užmušimui visų ligų. Begiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitterlji, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumų ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų fe 
radėlistci ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su tn 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prif Salutaras

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnu. H-of 

1767 Bo. Halsted St. Telephone Canal <417. Chlcaga, Ui.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe- 

eialis gydymo būdas išgydė jau daug 
Įmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie z-/ 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių m ano, kad Jie y 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai \ 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsigy
do.

i

.41
L 9

Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis taja bjauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo

.kaudCjimu: jiems rodos, tartum kas 
I gerklę kįla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

Kas tokių simptomų turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu 
laiku.

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
* 1G45 West 47th Street.

rarn Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
F ' Nedaliomis nuo 10 iki 12 dienų.

K

(_

galima, todėl Mary nutarė su
tverti savo romanų. Herojum 
to romano ji išsirinko Hauptą. 
Bet, matoma, Haupt tvėrė savo 
romanų, kuriame Mary neturė
jo vietos.

Tatai buvo labai didelis smū
gis jai. Ir ji iš dviejų atvejų 
bandė nusižudyti, bet vis nepa- 
sekmingai. Vienok užvakar 
Rock Island geležinkelio stoty 
jai pasisekė savo romanui pada 
ryti tragingą pabaigą: ji nušovė 
save ant vietos.

/ " '-"-i—
Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH
DENTISTAS

Męs savo darbą gvarantuojame 
Kaibanie visas Europiškas kalbas 
3804 S. Kedzie Avė. Chicago, III.

Arti 88-th Street
-
Skausmus ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
V«lzbaŽ0dklis užreg. S. V. Pat. Ofl«e.

fllIlIRIIIIimilllllllllllHIIIIIH

Vasarnamiai 
ant Bandos

I t

Kurie rengiatės ant ilges
nio laiko praleisti poilsio (va 
kacijų) dienas o labiausiai 
šeimynos, tai galite gauti 
puikių vasarnamių (Cotta- 
ges) arba pavienių kamba
rių ant jau senai Lietuviams 
žinomos (Lemonts Resort 
Farmos, Sodus, Mich.)

Vasarnamiai ir pavieniai 
kambariai parsirenduos su 
lovoms, — valgius patįs tu
rės pasigaminti. Visokį val
giai — mėsa ir groceriai yra 
pristatomi ant vietos kožną 
dieną, per bučerių iš Benton 
Harbor.

Norinti platesnių žinių, 
meldžiu rašyti pas A. J. Le- 
mont, Lemont’s Resort 
Farm, Sodus, Michigan.

■IIMMI—IIDRAUGAS REIKALE



NAUJIENOS, Chicago, III Ketvergas, Liepos 1 d., 1920

NAUJIENŲ” STOTIS
PRANEŠIMAS

Agentūros Ir gatvių kampai kur vi* 
sadog galima gauti Naujienas 

nusioikti.
V1DURM1ESTYJ:

Madison ir Franklin, SW kampas 
Madison ir Well, NW 
Madison ir State, NW 
Adams ir La Šalie, N\V 
Van Buren ir Franklin, NW 
Van Buren ir Wells. SW 
Van Buren ir Clark. SW 
Van Buren ir State. S\V 
Harrison ir VVabash, NW 
18th ir State. NW

A. M. C. and B. W. of U. A. Local 
257 laikys pusmetinį susirinkimą ket
verge, liepos 1 dieną, 8:00 vai. vak., 
p. J. J. Ežerskio svet. 4600 So. Pauli
na st.

Visi nariai (res) privalo būtinai at 
silankyti į šį susirinkimą nes bus 
rinkimas naujos valdybos ir delegatų 
į konvenciją.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

—Valdyba.

REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI NAMAI-žEMfi
VYRŲ

NAUJIENŲ NAUJOS STOTYS. 
KAMPAS N. E. HALSTED IR 

HARRISON.

LSJL. 1-mos kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks pėtnyčioj, liepos 2 d. 
Aušros svet., 3001 So. Halsted str., 
Pradžia 8 vai. Visi nariai malonėkite 
susirinkti paskirtu laiku, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti.

—Valdyba.

Naujienų ofisan reikia mer
gaitės mokančios gerai rašy
ti rašomaja mašinėle (type- 
writer). Gerai butų kad mo
kėtų ir lietuviškai rašyti, 
bet tai nėra būtina. Ateikite 
Naujienų ofisan išryto nuo 
10 iki 12 vai.

REIKIA VYRŲ—

$4.80 j dieną. Nuolatinis darbas, 
valandų diena Muilo dirbtuvė.

1319 West 82-nd Place, 
2 blocks West of Racine avė.

9
REIKTA —

Raštininko (derk) Foreign Exchan- 
ge Skyriuje. Turi kalbėti ir rašyti 
Lenkiškai. Kreipkitės prie

L. Drwenski, 
Peoples Bank, Ashland avė. 

kampas 47-th st.

PARSIDUODA 5 pasažierių Ford 
automobilius, 1917 m. modelio. Gera
me stovyje, atrodo ir eina kaip nau
jas. Parduosiu pigiai. Kreipkitės.

M. MASILIŪNAS
4945 W. 14-th str., Cicero, III.

CORRIDON, MO

PARDĄVIMUI automobilius Jeffe- 
ry, 5 pasažierių, 4 cilinderių, nauji 
tajerai, puikiame stovyje, bargenas. 
Adresas:

3646 Union avenue, 
galima matyti tarpe 6 ir 8 vai. vakare

AUTOMOBILIAI

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St
J. Mirauskas, 843 W. 33rd St.
M. Matulcw<ski, 3121 Ūme St.
Wladis, 2801 Union Avė. 
švagždis, 2958 Union Avė.
A. J. Kasparas. 3437 Union Avė. 
švelnis, 3416 VVallace St. 
Peldžius, 3651 Wallace St. 
Miščikaitis, 3500 Emerald Avė.
J. Budrikas, 3343 S. Halsted St.
Sol Marcus, 93rd & Cattage Grovt 

Avė.
A. Barškis, 5363 Princcnton Avė.
A. Janauskas, 4563 S. Wcnlhworth 

Avė.
J. čeplinskas, 930 W. 35th PI.

Gatvių kam pai 
ir 
ir 
ir 
ir

Jefferson, NE 
ir 
ir

Pa j ieškojimai
PASKELBIMŲ KAINA.

Nuo kovo 10 dienos visų, be skir
tumo klasifikuotų, biznierių paskelbi
mų kaina (pasiųlymų ar pajieškoji* 
mų darbo, paskelbimų bargenų ir kitų 
biznio paskelbimų) bus 98 centai už 
sykį patalpintą colį.

Pujieškojimai giminių—po 70 centų 
už colį. Naujienų Administracija.

REIKIA OPERATORIŲ

Siūlo nuolatinį darbą vyrams, kaipo 
ianitoriams ofisuose ir klesų triobose. 
Paimkite Cottage Grove karus iki 
58-th st. ir paeikit 4 trumpus blokus 
į rytus iki Ellis avė.

REIKIA —
Pečkurių $85 kambarys ir valgis. 

Kreipkitės prie:
CHIEF ENG1NEER

Chicago Beach Hotel,
51-st and Comell avė.

Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
12th ir 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Wcntworth ir 35th. SE 
Wcntwotrb ir 47th, SW 
Ashland ir 35th, SE

NORTH SIDE 
Agentūros

E. Jenurich, 2023 Greenwich 
J. Stropus, 1656 Wabansia Avė.

Gatvių kampai: 
Mikvaukee ir Paulina, NW 
Milwaukee ir Lincoln, SE , 
Mikvaukee ir Roby. NE ir NW 
Milvvaukee ir Western, SE 

WEST SIDE 
Agentūros

V. Sabaliauskas, 2337 S. I*eavitt ! 
J. Kaulakis. 2214 W. 23rd Pi.
J. BagdŽiunas, 2334 S. Oakley Av

% GATVIŲ KAMPAI 
Blue Island ir Western, NW 
I-cavitt ir 22nd, NW 
12th St. ir Homan Avė.

18tos GATVSfiS APiELINKft 
Agentūros

J. F. Mally, 633 W. 18th St. 
C. Yutelis, 733 W. 14th PI. 
St. žvirgfdcnis, 1131 S. Clinton

BRIGHTON PARK 
Agentūros

A. Diktavičia, 4447 Washtenaw 
J. Sinith, 3813 S. Kedzie Avė. 
Pasevičia, 4J11 S. Richmond Avė. 
žurauskas, 4053 S. Maplevvood Av. 
J. Žolinas, 4063 S. Maplevvood Av. 
A. Bclenskas. 2617 W. 40th PI. 
Žukauskas, 4358 S. California

Gatvių kampai 
Western ir 47th gatvės 

T0WN OF LAKE 
Agentūros

A. J. Bertash, 4601 Hermitage Avė.
Gatvių kampai

Ashland ir 47th, NE. Gross Avė. 
Halsted ir 47th, SW ir NE

CICERO, ILL. 
Agentūros

A. Rudinskas, 1409 S. 49th Avė, 
ROSELAND, ILL

P. F. Grybas, 11429 Calumct Avė. 
M. G. Valaskas. 373 Kensington Av 
A. Žalais, 114 E. 107th St.

Madison. NW 
Jackson, NW 
Van Buren, SW 
12tli, NE

Maxwell, SE ir NE 
14th, NE 
18th. SW 
Archer, NW 
31St. NW 
351 h. NW

ir
ir
ir
ir 42nd SW
ir 47th, SW ir NE 
ir 51 st, SE

St.

st

Av

Av.

Pranešimai
Draugijų pranešimus apie mi> 
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai* 
šku. arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš* 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši* 
ma{ nebegalės tilpti rytojaus 
numeryj.

Extra Susirinkimas LSS. VIII. Ra
jono valdybos, apšvietos komisijos na 
rių ir kuopą valdybų narių Pėtnyčioj, 
2 d. liepos, 1920. Naujienų name, 7:30 
vai. vakare. Yra svarbus reikalas, atei 
kitę. — Organizatorius.

LSS. 81 kp. pusmetinis susirinki
mas įvyks liepos 3 d., su bato s vakare, 
Liuosybės svetainėje, 1822 Wabansla 
avė. Pradžia 7:30. Visi kuopos nariai 
privalote dalyvauti susirinkime, nes 
yra daug reikalų dėl apsverstymo.

Sekr. P. Miller

Ruhsiuvių Unijos 269 skyriaus pus
metinis susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
liepos 2 d., 7:30 vai. vakare. Unijos 
salėj. 1564 N. Robey st. Visi nariai 
kviečiami pribūti, nes yra svarbių 
reikalų. Nuo šiol susirinkimai bus 
laikomi kiekvieno mėnesio pirmą pėt- 
nyčią.

—Sekr. F. Juozapavičius.

Roseland. — Roselando Lietuvių 
Darbininkų Svetainės Statymo Bend
rovės direkcijos šėrų pardavėjų, kon
trolės ir 
mas bus 
7:30 vai. 
reikalas,

revizijos komsiijų susirinki- 
pėtnyčioj, liepos 2 dieną, 
vak. “Aušroj.” Yra svarbus 
bukite visi. — Valdyba.

Cicero. — Lietuvių Raudonos Rožės 
Pašalpos Kliubo priešpusmetinis su
sirinkimas bus pėtnvčioj, liepos 2 d., 
kaip 8 vai. vak. Neffo svet., 1500 So. 
49-th avė. Visi draugai nariai malonė
kite susirinkti. Yra svarbių reikalų.

—A. Liutkus, rašt.

Pajieškau savo švogerio Jono Grita- 
vičiaus, Kauno redybos, Telšių pavie
to, Tirkšlių vai., Pugenių kaimo. A- 
merikoj gyvena apie 10 metų. Kur jis 
gyvena, nežinau. Malonės jis pats ar 
kas kitas pranešti apie jį, busiu dė
kinga.

Ona Auksakaitė,
4358 So. Maplevvood avė., Chicago, III.

Ant mašinų ir benčiaus darymui in- 
suluotų dratų ir virvučių. Coil winde- 
rių — ant rankinių ir automatinių 
mašinų. Nitavojimo (soldering) ir 
apdirbimo (finishing) darbui. Turi kai 
bėti ir suprasti Angliškai. Patyrę ope
ratoriai gauna labai augštas algas. 
Gera mokestis, pradedantiems.

Parsiduoda nauji ir vartoti 
mobiliai, kiaš (cash) arba ant 
kėjimo. 1918 metų 7 pasažieriais, 
Overland, 5 pasažierių; model 90; 
1918 Studebaker, 7 pasažierių; 1915 
Haynes, 5 pasažierių ir kitokių išdir- 
bimų; visi geri, kaip nauji. Kaina 
nuo $400 ir augščiau.

Janušauskas ir Vizgirdas, 
6445 So. Westem avė., Chicago, III

auto- 
išmo-

Farmos parsiduoda, žemė gera, vi
so 40 akeriu, dirbamos yra 30 akerių, 
o kita ganyklos. Sykiu parsiduoda ir 
gyvuliai su budinkais: 2 geri mulai, 
6 karvės su veršiais, 5 karvės dvei- 
gės, 10 kiaulių, 4 kiaulės mažos ir 
geras būrys vištų. Sodnas didelis, 
susideda iš obelių, vyšnių, griušių, 
slyvų, agrastų ir visako. žodžiu sa
kant visako pilna, tik reikia reikalin
go žmogaus. Viskas parsiduoda labai 
pigiai. Farma su reikalingais budin- 
kais galima nupirkti už $1700, o su 
visais gyvuliais už $4,000. Apie 1 my
lia nuo miesto Corridon, Mo. Gelžke- 
lis eina pro šalį. Apielinkėje gyvena 
apie 7 lietuvių ūkininku familijos.

Visokiais klausymais kreipkitės pas 
mane šiuo adresu:

L. K1BARTAS 
1031 N. 9th St. — E. St. Louis, 111.

Belden Manufacturing Co.
2300 So. Western avė., galime panaudoti kelis pasto-Mes i

vius ištikimus vyrus ir moteris, pilną 
laiką arba dalį, išmokti gero bizniaus, 
pardavinėti lotus ir namus. Galima 
lengvai padaryti $500 į mėnesį.

REIKIA —
Paprastų darbininkų viduriniam ir 

išlaukiniam dirbtuvės darbui. Pasto
vus darbas, gera mokestis ir premijos.

Heppes — Nelson Roofing Co., 
4500 Fillmore str.

Noriu pirkti automobilių, be skirtu
mo kokios išdirbystės. Mokėsiu pilną 
vertę.

6308 So. Racine avc.
Tel.: Wentworth 1598.

PARSIDUODA kampinis biznia- 
vas namas. Didelis štoras ir 3 pa
gyvenimai pa 4 kambarius. Augštas 
beizmantas, elektriką ir gasas. Visos 
vigados po naujai madai. Parsiduo* 
da labai pigiai, tiesiog nuo savininko.

J. ZAKSAS
634 W. 35-th St.

Savininką galima matyti kiekvie
ną dieną. 2 floras iš fronto.

Aš Ignacas Aprimas pajieškau bro
lienės Veronikos Aprimienės pirmiau 
gyveno Corteney, Pa., o dabar neži-* 
nau kur. Aš turiu labai svarbų reika
lą. Malonėkite atsišaukti pati, ar kas 
ją žino praneškite už ką busiu labai 
dėkingas. Mano adresas:

Ignacas Aprimas,
1746 So. Union avė., Chicago, III.

Pajieškau draugo Juozo Jutijs. Gir
dėjau esąs Chicagoje. Jau 3 metai 
kaip matėmės, buvo geras draugas, 
gražiai sutikome, tai norėčiau surasti 
vėl. Meldžiu atsišaukti jis pats, ar 
kas žino pranešti.

Geo. Dagis,
331 So. Campbell avė., Chicago, 111 

THE UNIVERSITY OF CHICAGO—
5750 Ellis avė.’

REIKIA —

Merginų, 16 metų ir senesnių, pri
pildymui ir labeliavimui dėželių. $16 
į sąvaitę pradžiai. $18 iki $25 į sąvai
tę, išmokus. Geros darbo sanlygos 
valandos. Pusė dienos subatoje.

ir

JAVARAS and JOHNSON 
8-th floor — 118 N La Šalie str. RAKANDAI

REIKIA —
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

Šaldyklinių (freczer) vyrų 60c. į va
landą, 9 pusė valandos į dieną. Ge
ros darbo sąlygos. Atsišaukite tuojaus.

REIKIA —
Patyrusio virėjo (cook). Darbas ant 

visados. Mokestis gera. Atsišaukite 
tuojaus pas: .......

W. B. Jučas
3305 So. Halsted str.

UNITED STATES COLD STORAGE 
COMPANY 

2101 West 39-th str.

Aš Juozapas Masalskis prašau gra
žiai Sofijos Masalskienės, savo mote
ries, kuri nesenai prasišalino, kad su
grįžtų, jei kuo nors bučiau jums nu
sidėjęs persiprašau. Taipgi jokios kal
tės nemetu nė ant jūsų. Sugrįžkite 
ir gyvenkime kaip gyvenome. Laukia
me sugrįžtant Aleksiukas jūsų sūnūs 
ir aš Juozas Masalskis Aleksiukas de
juoja kur mama, kur mama pasigai
lėkite nors kūdikio, jei jau nevažiuo- 
tumėt, tai bent laišką parašykite. Nee- 
klausykite kalbų, jei jų tokių butų, 
kad aš ką nors darysiu, nieko jums 
neatsitiks, nebijokite, sugrįžkite.

J. M.
3252 So. Halsted str., Chicago, III.

Pajieškau moteries ar merginos 
prie namų, kuri apsiimtų prižiūrėti 
du vaikučiu. Kambaris ir pragyveni
mas veltui, su mokesčiu susitaikinsi
me ant vietos.

P. Poška,
6337 So. Iromis str.

Motina pajieško savo sūnaus Alfon
so Kriščiūno išvažiavusio Amerikon 
j Kanadą. Malonėkite jis pats ar kas 
žino kur jis yra atsišaukti ant sekan
čio antrašo:

Kunigunda Kriščiunienė
Kauno redybos, Pasvalio apskričio, 
Žeimeliu valsčiaus, Diržių kaimo.

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos, arba našlės, nejaunesnės kaip 
30 metų ir nesenesnės, 40 metų. A§ 
esu 39 metų, našlys ir turiu du vai
ku — 4 ir 6 metų. Turiu gerą darbą 
ir pusėtinai gerai uždirbu. Kurios 
norit ir mylit gerą gyvenimą meldžiu 
atsišaukti.

S. P.
4622 So. Winchester avė. 

Chicago, III.

Pajieškau Jono Mačiulio, paeina iš 
Šiaulių apskričio, Kuršėnų miestelio. 
Gal būti gyvena Chicagoj. Malonėkit 
jis pats ar kas žino tuojaus pranešti. 
Svarbus reikalas.

I/eonas Mačulis
5311 Shields avė., Chicago, III.

Aš Marijona Einikaitė po vyru Va
siliauskienė pajieškau savo tikro bro
lio Jono Einikio, paeina iš Kauno 
Raseinių apskr., Vainotos parapijos, 
Lazaunėnų sodos. Taippat pajieškau 
savo kūmo Juozapo Bernoto dvilika 
metu kaip išvažiavo j Baltimorę, Md. 
Meldžiu labai jus patįs ar kas kitas 
duokite man žinią aš labai busiu jums 
dėkinga.

Mano adresas:
Mrs. Mary Vasilauskas 

5314 So. Emerald avė. Chicago, III

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARIAI ANT RENDOS

Turiu ant rendos gražių kambarių, 
didelių ir mažų su visokiais paran
kamais: telefonas, vanos visada bėgan 
tis karštas ir šaltas vanduo. Labai 
gražioj vietoj, prie didelės gatvės 
Mes kalbame Lietuviškai. Malonėki
te atsilankyti po No:

1260 Woodward avė., Detroit, Mich 
Tel.: Northvvay 5678

.ĮIEŠKO kambarių

Pajieškau 8 ar 4 kambarių 
Bridgeporto, su garu arba be 
ant pirmo arba antro augšto.

“Naujienos”. 112

ant
garo,

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PRANEŠIMAS

šiuomi pranešame savo kostume- 
riams, kad nuo 1 d. liepos 1920 lietu
viška duona bus brangesnė: juoda 
duona bus brangesnė 3 centais, o bal
ta 2 centais.

Lietuviški Duonkepiai.

K. C. BAKING POWDER CO. 
16-th and Canal sts.

REIKIA —

Keikia—

Merginų — patyrusių punch preso 
operatorkų. 42 ir pusė centų į valandą, 

valandos dienai.8

Fitzpatrick Bros.,
1319 w. — 32 Place,

2 blokai į vakarus nuo Racine avė.

REIKIA —

Merginų virš 16 metų labeliavimui 
ir pripildymui bonkų. 8 valandos die
nai. Iki 1-ai valandai subatoj. Galite 
uždirbti gerus pinigus, šviesus ir 
sanitaris darbo kambarys.

Price Laheling and Eztract Co.
237 E. Superior str.

REIKIA —

Merginų Turi būti virš 18 metų ir 
f * ’ ----- -- _ • .............
bas yra baladojantis, bet lengva išmo
kti. Darbas susideda iš apvyniojimo 
ir suvyniojimo varinių dratų mašino
mis.

Gero vyro musų pardavimo skyriu
je. Patyrimo nereikia. Vyrui norin
čiam išmokti aš mokėsiu nuo $40 į 
sąvaitę ir daugiau, pagal gabumą. 
Ateikit šiandien ir pasiklauskit Mr. 
C. P. Shidlovrsky, pardavimo vedėjas. 
Room 1009 — 54 W. Randolph str.

REIKIA —
Senyvų vyrų, smagių su dailydės 

(carpenters) įrankiais, darbui apie 
dirbtuvę.

National Laundry Machinery Co.
700 West 22-th str.

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor- 
dai. Gražus - didelis 
phonographas, kaip 

■jlMMMPli naujas, vertas $165 
įBuž $42. Gvarantuotas 
H ant 10 metų. Taipgi
.'31 daugel kitų daiktų
O* 1 E.’K’a’ parduodamu. H! lllJOl I Turime labai gražių UH Rulyg šios dienos ra-

kandų seklyčioms 
v ‘”*|| (parlor). Reikia ma

li tyti, kad apkainavus.
“ Priimami Liberty

Bondsai. Veltui pristatoma; į kitus 
.......................... • C. O. “

BARGENAS
Parsiduoda Kampinis Namas ir Lotas 

100x27 pėdų.
Storas ir Penkios Rendos

1801 — So. Pcoria str., kampas 18 os 
Pasiklauskit ant 2-rų lubų.

PARSIDUODA dunamu, skirtingo
se miesto dalyse ant South Sides. 
Kreipkitės pas:

John Muchą,
2931 Quinn st., tarpe So Halsted 

ir Morgan gatvių ir tarpo 29 tos ir 31 
gatvių. Chicago, III.

REIKIA —

Tuojaus dviejų gerų, pastovių vyrų 
darbui Junk y arde, vieno patyrusio 
piaustyme geležų ir generaliame dar
be junk yarde. Mes turime gerą 7 
kambarių namą, daržą ir vištų kiemą. 
Namas su rakandais, arba be rakan
dų. Parašykit pilnai kur dirbote pa- 
ulr » ♦> ii qi o

DIXON IRON METAL CO.
Dixon, III.609 W. Third str.

REIKIA —
Janitoriaus prižiūrėjimui dviejų fin

tų namo. Dykai kambariai, gesas ir 
elektra.

F. Goldstein
1208 Independence Blvd,

REIKIA
Prastų darbininkų dirbtuvės darbui.
Pastovus darbas.

LINK BELT CO.
89th & Stewart

REIKIA —
10 vyrų darbui ant farmos ir green- 

housese, 20 mylių į žiemius nuo Chi- 
cagos. Kambarys ir valgis. Gera mo-turi kalbėti ir suprasti angliškai DarM S "Saukit No.

2029 Greenshaw str., 
pusė bloko į žiemius nuo W. 12-os ir 
Robey gatvių.

BELDEN MANUFACTURING CO.
2300 So. Westom avė.,

REIKIA —
Moterų —
$17.00 į savaitę. Kreipkitės tuojaus. 

FRANCES HUGHES CO.
21-st and Loomis sts.

R !•: I K I A DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA —

Dešrų darytojų ir vyro virimui de
šrų dirbtuvėje.

1215 So. Halsted str.

REIKIA —
Paprastų Darbininkų

įvairiems darbams musų dirbtuvėj. 
Geros valandos ir pastovus darbas Im 
kit Douglas Park L. arba 22-ros ka
rus iki 2100 Marshall Blvd.

ALBAUGH DOVER CO.

REIKIA —
<^Vyrų darbui maudynėj (bath 
se) po No.

1115—17 So. Paulina st.

hou-

REIKIA —

Paprastų darbininkų. Gera mokes
tis ir bonai. Kreipkitės pas

WESTERN FELT WORKS 
4115 Ogden avė. 22-nd and Crawford

miestus prisiunčiame per 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE
STORAGE,

D. FARMOS FARMOS.

2810 W. Harrison St., Chicago.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.

Nedaliomis nuo 10 iki 4 po piet.

REIKALINGAS
Patyręs bučoris. Darbas ant visados. 

'Gera mokestis. Atsišaukite tuojaus.
1967 Canalport avė.

UŽLAIKYMO KAINA

fTuriu ant pardavimo 58 farmas su 
Budinkais sodnais ir užsėtais laukais. 
Daugelis farmų prieina prie upių ir 
ežerų. July 4 bus lietuvių farmerių 
piknikas, ant Round ežero kranto 
tik 3 milios nuo Fountain. Bus dide
lis lietuvių farmerių susivažiavimas.

Atvažiuok pažvelgti musų koloni
jos, jei patiks busim kaiminais. Rei
kalauk Farmų Kataliogo. >

J. A. ŽEMAITIS '
R. 1, Fountain, Mich.

REIKALINGA bučemė arba groser- 
nė kas norėtų mainyti ant namo. Na
mas geras ir pigus atsišaukit greitai 
pas:

C. P. SUROMSKI
8346 So. Halsted str., Chicago, III.1

PARSIDUODA
Ice Box (Butcher Box) 6x8—11 

nėšiai vartotas visai naujas parsiduo
da pigiai

REIKALINGAS bučeris pėtnyčio- 
mis ir subatomis, gera mokestis

J. Zilevicz,
219 E. 115-st

Telephone Pullman 4306

I Visai nauji rakandai. Puiki proga 
porai pradedant gyvenimą. Mes tu
rime savo stake 12 puikiausių naujos 
mados parloro setų, iš 3 šmotų, kar- 
petus ir lovas. Mes taipgi turime 35 
fonografus, naujos mados, groja visus 
rekordus. Kaina yra $250 už $65 ir 
$150. Dideli kabinet fonografai už 
$39 su rekordais ir deimantine špilka. 
Tas yra puikus bargenas. Gvarantuo 
jam 10 motų su pristatymu; Liberty 
Bondą priimami. Atiek tuojau.

SOUTH-WEST
SAMPLE FURNITURE STORAGE 

2102 W. 35-th St.
Atdara nuo 10 ryto iki 9 vakare, no- 
dėldieniais nuo 10 iki 4.

PARSIDUODA pigiai kampinis lo
tas, 50x125. tinkantis bile kokiam 
bizniui. Randasi ant šiaur-rytinio 
kampo Kedzie avė. ir 44-th st., prie 
pat Archer avė. gatvekarių transfe- 
rių kampo.

H. W. Stemberg savininkas.
4201 Archer avė., Chicago, III

Ant pardavimo mūrinis namas pi
giai. Ant trijų Šeimynų ir priekyje 
biznio vieta. Yra garažius automobi
liams. žmonės eina pas kokius agen
tus ir užmoka dvigubai. Kreipkitės 
vakarais prie:

Jurgio Ariesiuno
718 W. 81-st st., prie Emerald avė.

Šoninės durįs 1-mas floras

PARDAVIMUI
PARDUODU grosernę labai pui

kioj vietoj, ant kampo ir labai dide
lė; galima uždėti ir bučemę nes arti 
tokio biznio nėra; priežastis pardavi
mo patirsit ant vietos.

S. A. Kanapeckas
2958 Lowe avė., Chicago, III.

Parsiduoda — bučemė ir grocemė 
— Vertės $2300. Parduosiu už $1950. 
Turi būti greitai parduota, nes turiu 
kitą biznį.

4555 So. Paulina str. ,

TfiMYKITEl
35 šmotai labai gražių naujovinių 
rakandų dėl 3 seklyčių paliktų sto- 
rage. Bus parduoti labai pigiai, ši
tie rakandai esti visiškai nauji ir 
gvarantuoti. Reikia matyti; kad ap 
kainuojus. Nepaprasta proga jau
nai porai, norinčiai turėti savo bu
tą, nes bus parduoti už mažiau vie
no trečdalio jų vertės. Mes taipgi 
parduosime pigiai keletą gerų pho- 
nographų, su deimanto adata, dy
kai rekordai ir pristatymas. Liber
ty Bondsai priimami.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE

2810 W. Harrison str 
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakaro. 
Nedėliomis nuo 10 iki 4 po pietų.

PARDAVIMUI namas 1 ir pusė lo
to, daug medžių aplinkui; namas dėl 
2 šeimynų. Po 4 kambarius, ir visi 
dideli. . .

Atsišaukite pas savininką Bnghton 
Parke.

K. Karvelienė 
4352 Fairfield avė.

PASKOLOS
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avenue 

Atdara vakarais. Utarninkais, Ket- 
vergais ir Subatomis iki 9 vai. vak.

PARDAVIMUI bučemė ir grosemė, 
apgyventa visokių tautų. Biznis išdir
btas gerai. Parduodama tik už cash — 
knygučių nėra. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

4901 W. 12 str

Parsiduoda pigiai drukuojama ma
šina, kainuoja $75, vargonai grama
fonas, gera smuiką, armonika ant 
dviejų ailių, graži šėpa knygoms su
dėti, ir palaikių lentų storų ir plonų 
florui ir sienoms taisymui. Parsiduo
da labai pigiai. Priežastis—išvažiuoja 
į kitą miestą.

C. Mulolis,
8233 So. Halsted st., Chicago, III.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambariu rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas: 
visa kaip nauji. Persiduos už bi
le priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais persiduos ui 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Ąye.

MOKYKLOS

.MASTI 
5Y5TI

PARDAVIMUI saliunas, lietuvių 
apgyventoj vietoj; biznis išdirbtas nuo 
senai. Pardavimo priežastis — vienam 
persunku apsidirbti.

F. Vitkausky, 
1905 Canalport avė.

PARSIDUODA RAKANDAI.
Seklyčios setas, gramafonas, lovos, 

karpetos, valgomojo kambario setas, 
pečius, gardynai ir daug kitokių stu- 
bos daigtų. Visus ar po vieną; pi
giai.

714 W. 30th St. 2-ros lubos

PARSIDUODA —
Grosemė ir bučemė Lietuviais ap- 

gyventoj vietoj. Laikiau tą vietą 14 
metų ir man nusibodo.

I. Lyon
1731 So. Union avė.

PARSIDUODA 5 kambarių rakan
dai ir pianas pigiai. Priežastis va
žiuoju Lietuvon. Pirkėjas galės ren- 
davoti ir flatą, kuriame yra visi pa
rankamai ir geroj vietoj. Galima ma
tyti tarpe 6 ir 9 vakarais.

2855 W. 39-th st. 1-mo flore

mo ir Designing Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu 

jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
niato.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasi
žiūrėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Patterns daromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING 8CHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

190 N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas I^ake St.. ant 4-tų lubų.

Nauji nevartoti laikrodėliui lenciū
gėliai, žiedai, vienu žodžiu sakant, vi
sokių dalykų vyrams ir moterims, se
niems ir jauniems. Kainos tokios ką 
buvo 8 metai atgal wholesale. Del pa 
tyrimo atrašykite o bus išaiškinta ar
ba į namus pristatyta.

KLEM WIDZES,
889 W. 8S-rd st., Chicago, III.

Tel. Yards 8036

NAMAI-ŽEMfi

PARDAVIMUI mūrinis namas, ant 
dviejų lotų, trijoms šeimynoms; 2 po 
6 kamb. 1—4 kamb. visur vanos, Ir 
gesas. Kreipkitės prie savininko į 
bučemę. Parduosiu pigiai.

4901 W. 12 st. Cicero, III

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Well8 St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė. 
K’,—-.......................................................... .
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